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(10/19) ve (10/22) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin 24 üncü 
Birleşimde yapılan öngörüşmelerinden sonraki oylamanın tekrarlanmasına 
dair CHP milletvekillerinin talebinin Oturum Başkanı tarafından farklı 
değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 
22 1 25 22.1.2003 293-296 Sadık Yakut Ahmet Küçük Suat Kılıç 

 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin dünkü oturumunda 

araştırma önergesinin oylanması sırasında önergenin reddedildiği belirtildiği 
halde, Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen sesler üzerine Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun itirazlarının anlaşılmadığı, bugün arkadaşlarımızın, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekillerinin itirazının değerlendirilmesi 
anlamında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekiline söz veriyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Bundan sonra İçtüzüğü okuyacaksınız biraz! 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçtüzüğün 

63 üncü maddesine göre söz almış bulunuyorum. Bu maddeyi bir kere daha 
huzurlarınıza getirmek istiyor ve yüksek sesle okumak istiyorum: 

"Madde 63.- Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu 
öne alma veya geriye bırakma gibi usule ait konular, diğer işlerden önce 
konuşulur." Yani, ana gündeme geçmeden önce konuşulur ki, bu yönde 
talebimizi belirtmiştik dünkü uygulamayla ilgili. "Bu yolda bir istemde 
bulunulursa -ki, burada takdir hakkı yok, altını çizdik- onar dakikadan fazla 
sürmemek şartıyla lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir." İçtüzüğün 
63 üncü maddesinden doğan hakkımız konusunda şu anda söz almış 
bulunuyorum, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dünkü oturumda Diyarbakır'da düşen Türk Hava 
Yolları uçağıyla ilgili bir Meclis araştırması açılması önergesi vardı. Bunun 
hakkında, Cumhuriyet Halk Partili ve Adalet ve Kalkınma Partili 
arkadaşlarımız görüşlerini açıkladılar ve daha sonra oylamaya geçildi. Bizim 
için ciddi bir konuydu; çünkü, canım, üç dört yılda bir uçak düşüyor 
Türkiye'de, işte bu sefer de düştü, şu nedene bağlı ya da bu nedene bağlı, bunun 
önemi yok, nasıl olsa bu da on onbeş gün sonra unutulur gider, yine klasik 
kaderci bir çizgiye getiririz işi... Böyle olmasın istedik. Dün Diyarbakır'da 
oldu, yarın başka bir yurt köşesinde olabilir, başka yerlere ateş düşebilir, 
hepimizin evladı, hepimizin kardeşi, bu sorunlar, ulusal sorunlarımız; eğer, 
birtakım hatalarımız varsa, giderilmesi mümkün olabilecek birtakım noktalar 
varsa, bunları düzeltmeye dönük bir araştırma komisyonu kurulması önerisiydi. 
Sayın Onur Öymen, bunu, kendi uzmanlık alanı dışında olmasına rağmen son 
derece iyi hazırlamıştı, bütün teknik özelliklerini de sunmuştu; bizce olumlu bir 
önergeydi; fakat, Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarımız, belki Meclisi 
yoğun çalışma içerisinde meşgul etmemek için bunun gündeme alınmaması 
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yönünde bir tercih belirttiler ve sonuçta oylamaya geçildi. Oylamaya 
geçildiğinde... Dünkü tutanaklar var elimde... 

Değerli arkadaşlarım, bakın, "Meclis araştırması açılmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir" ve Cumhuriyet Halk 
Partisi sıralarından itirazlar... Yine, İçtüzüğe göre, 5 kişinin ayağa kalkarak 
tekrar oylama isteme hakkı olduğunu da biliyoruz ve burada, bu 5 kişi, Meclis 
tutanaklarında isim isim yazılı; fakat, oturum kapatıldı, hatırlıyorsunuz... 

Sonuç şu şekilde olur, bu şekilde olur. O sırada Adalet ve Kalkınma Partili 
arkadaşlarımızın sıralarında boşluklar vardı. 363 kişiyle iktidar görevi 
yürütüyorsunuz, zaman zaman böyle boşluklar doğacaktır, doğaldır. 
Cumhuriyet Halk Partisi de 177 kişiyle muhalefet görevi yürütüyor. Bizim de, 
siyaset olarak, muhalefet olarak bu boşlukları değerlendirme hakkımız vardır.  

Şimdi, ben, Sayın Sadık Yakut'un iyi niyetinden hiçbir şekilde şüphe 
etmiyorum. Bütün söylediklerim konusunda da, yani, bu çalışma adabına davet 
konusunda da kendisini tenzih ederek konuşuyorum; bir usul konuşması 
yapmaya gayret ediyorum burada, tekrarı olmaması için Meclisin dikkatini 
çekmeye çalışıyorum.  

Bakın, Sayın Yakut, 24 Aralık 2002 günü Meclis Başkanvekili olarak 
görev aldığında ve ilk oturumu yönetmeye çıktığında şu ifadelerde bulundu: 
"Görevimi, çağdaş, laik, çoğulcu, temel hak ve özgürlüklere dayalı, demokratik 
ve sosyal hukuk devleti anlayışına bağlı ve tarafsızlık prensibine uygun şekilde 
yürüteceğim" diyor; son bölümünden alıntı yaptım. Ben, bu şekilde de 
yürüteceğine de inanıyorum, kendisiyle olan diyaloğumuz da bu şekilde. Dün 
"Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarında eksik var; bu önerge, iktidar partisinin 
bu sayısal çoğunluğuna rağmen ve isteği dışında, muhalefet tarafının oylarıyla 
kabul edilirse, partim bir prestij kaybına uğrayacak" şeklinde düşündüğüne ben 
inanmak istemiyorum; bunu, huzurlarınızda bir kere daha belirtiyorum.  

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili 
arkadaşlarıma dönerek konuşuyorum; bu oylamanın sonucunda, kürsünün 
önünde olan itirazlar sırasında -yine, değerli milletvekili arkadaşlarımla, her iki 
partinin Başkanlık Divanı önünde konuşuyoruz- ben bir şey gözlemledim ve bu 
gözlemimi sizlerle paylaşmak istiyorum: Bazılarınızın yüzünde mahcubiyet 
ifadeleri vardı. (AK Parti sıralarından "Yok, yok" sesleri) Lütfen... Lütfen... 
Önce çorba içelim, sonra tatlıyı yeriz; sırayla, lütfen... Bu mahcubiyet ifadesini 
ben gözlemledim. Sizi, bu mahcubiyet konusunda, iç dünyanızla baş başa 
bırakıyorum. Bunu, aynen "vergi barışı" adı altında görüşülen tasarının 15 inci 
maddesinin oylamasını, kuliste, televizyon ekranlarında izlerken de gördüm. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Sayın Salih Kapusuz, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; tabiî, Parlamento çalışmalarının giderek yoğunlaşmaya doğru 
mesafe aldığı bir dönemde, birtakım usul tartışmaları ve geçmişe yönelik 
birtakım değerlendirmeler, elbette, doğaldır. Biz, her türlü tenkite açığız; fakat, 
bazı konularda bilgilendirmenin de gereğine inandığım için huzurlarınıza 
geldim; hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
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Her şeyden önce, ben, şu anda yönetimde bulunan, Başkan ve Kâtip Üyesi 
arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hakikaten, biraz zorlanarak da olsa, usul 
yönünden, bir anlayış, hoşgörü ve barışçı bir yaklaşım olarak, Sayın Başkan, 
Değerli Grup Başkanvekilimize söz vermiştir; onun için, kendilerini tebrik 
ediyorum. (CHP sıralarından "İçtüzük gereği" sesleri) 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Lütuf değil, İçtüzük gereği.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, bu yaklaşım, doğrusu, barışçı bir 

yaklaşımdır, anlayışlı ve hoşgörülü bir yaklaşımdır. Bu ve benzeri yaklaşımların 
bundan sonra da devam etmesinden yana olduğumuzu ifade etmek isterim.  

Değerli arkadaşlar, sizinle paylaşmak istediğim husus şudur: Değerli 
yönetici arkadaşlarımız ile biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarıyla 
ilgili olarak, sürekli temas halindeyiz. İktidar partisi olarak, değerli 
yöneticilerimize, çalışmalarımızla ilgili, hafta başında, mutlaka, bilgi veririz. 
Dikkat edilecek olursa -şayet, dün, arkadaşlarım, mutlaka, dikkat etmişlerdir- 
salı günü yapmış olduğumuz denetim sırasına bakacak olursanız... Birinci 
sırayı okumak istiyorum size; yani, denetimde normal olarak yapılması gerekli 
olan uygulamayı söylüyorum: Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 23 
Milletvekilinin, İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su 
Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi var. İlk sırada bu önerge var ve biz bundan başlamadık, dikkat 
edin. Sadece, arkadaşlarımızın, güncel... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Başlasaydınız kardeşim... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, bir hususu 

bilmeniz için hatırlatıyorum. İki değerli milletvekili arkadaşımın ve 
arkadaşlarının verdiği önerge var, güncel bir konu olması hasebiyle... Bir uçak 
kazamız oldu, kayıplarımız oldu, Allah rahmet eylesin, arkadaşlarımız, bundan 
sonra da kayıplarımız olmasın diye bir gayret içerisindeler. Hatta, araştırmanın 
bir tanesi okunmamıştı. Okunmamış olanları bile, okunduktan sonra 
birleştirmek üzere bir mutabakat sağladık. Yani, bu iyi niyeti, bu anlayışı, 
çalışmalarda verimlilik sağlamak için, bir gayret olarak, herhalde, takdir 
edersiniz. Yani, burada bir kastın olmadığını... Arkadaşlarımıza söyledik, 
değerli başkanlarımız çok iyi biliyorlar, belki, milletvekili arkadaşlarımız bu 
kadar detayı bilmeyebilirler; o da şu: Arkadaşlar, bu konuyu tartışalım, 
konuşalım, hükümetimiz de bu konuya açıklık getirsin; ama, bu araştırma 
önergesini de kabul edemeyeceğiz dedik. Bunu da başlangıçta söyledik. 

OSMAN KAPTAN (Antalya) - Neden?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Neden... Gerekçesi de açık: Bunların 

konuşulmasında, elbette, denetim olarak fayda var; ama, icraat olarak bu 
eksikliklerin giderilmesi konusunda hükümetimizin de bir iradesi var, bunları 
yapmaya kararlılığı var; dolayısıyla, bu adımları atacağını beyan etmiş. Bu 
adımlarla ilgili her türlü çabayı sergilemiş bir iktidar karşısında, bunun 
konuşulmasından başka bir anlamı olmadığı için de, özel bir araştırmaya 
ihtiyaç olmadığını arkadaşlarımıza hatırlattık. 

Değerli arkadaşlar, yine, ifade etmek isterim ki, denetim konularında, biz, 
elbette, çok anlayışlıyız. Sizlerin denetimlerine de müdahale etmiyoruz, etme 
hakkımız da yok. Siz, bunları Meclise taşırsınız; ancak, yine, bunların nihaî kararını 
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kim verecek; Yüce Genel Kurul verecek. Oylanacak, bu oylamanın tabiî sonucu 
olarak orta yere bir sonuç çıkacak; bu önerge ya kabul edilecek ya da reddedilecek.  

Bakınız, ilk araştırma komisyonunu kurmuş olduğumuz denetim konusu, 
yine, iktidar partisi milletvekili arkadaşlarımızın -AK Partililerin desteğiyle- 
Ergene Nehrinin kirlenmesiyle alakalı bir araştırma önergesidir. İlk önerge size 
aittir ve kabul etmiştir bu Meclis. Onun için, burada bir kasıt aramak yerine, 
daha çok uzlaşmaya, daha çok anlaşmaya, belki gerekli olanlarda mutabakat 
sağlayıp -bu konuların araştırılmasına, şayet, illa da gerek varsa- onlarla ilgili 
komisyonları kurmaya, elbette, biz, katkı sağlarız. Bundan dolayıdır ki, 
arkadaşlarımız bizi anlayışla karşılasınlar.  

Denetim konularını böylece ifade ettikten sonra, yasamayla ilgili olarak da bir 
iki şey söylemek istiyorum. Belki, biraz sonra, bu konu, yine, tartışmaya açılacak -
bu konuda, arkadaşlarımızla, Danışma Kurulunda mutabakat sağlanamadığı için, 
kendileri de gerekçelerini izah edecekler- biliyorsunuz, komisyonlarımızdan çıkan 
birtakım tasarılar, 48 saat geçmeden Meclis gündemine gelebiliyor. Buna Genel 
Kurul karar veriyor. Muhalefetimiz de, haklı olarak "bu konular 48 saat geçmeden 
Meclise gelmesin, bizler de bu konuyla ilgili hazırlık yapalım" diyor. Takdir 
edersiniz ki, Türkiye'nin, başından beri bir devlet projesi haline getirmiş olduğu, 
Avrupa Birliği süreciyle alakalı birinci paketi çıkardık, ikinci uyum paketi de 
komisyonlarımızdaydı. Komisyonlarımızda şekillenen bu tasarı Genel Kurulumuza 
indi. Ancak, Türkiye'nin bu konuda ısrarlı olduğunu, samimi olduğunu, Avrupa 
Birliğiyle ilgili olarak bundan sonra atılması gerekli olan her tür adımı da 
atacağımızı kamuoyuna deklare etmiş bir grup, bir siyasî parti ve bir iktidar olarak, 
bunun gereği olarak, ikinci uyum paketini de Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bugün görüşmek istiyoruz. Yarına da kalabilirdi; ancak, takdir edersiniz ki, 
Davos'ta bir zirve var, Sayın Başbakanımız ve Genel Başkanımız katılacaklar. 
Ayrıca, bir de, Avrupa Parlamentosunda Sayın Başbakanımızın yine bir konuşması 
olacak. Oraya gittiklerinde, iradesini orta yere koymuş bir meclisin ve bunun 
gereğini yerine getiren bir iktidarın, sonuç olarak, bu yasayı götürmüş olmasında, 
ülkemiz adına büyük menfaat ve katkı söz konusudur. İşte, biz, Parlamento olarak 
perşembe günü kanunlaştıracağımız bu tasarıyı bugünden çıkarmakta bir beis 
görmediğimiz için, arkadaşlarımıza bunu önerdik. Ancak, arkadaşlarımız, bu 
konuyla ilgili olarak, kendilerine göre haklı kabul ettikleri "48 saat bekleyelim de, 
ondan sonra görüşelim" yaklaşımında bulundukları için, Danışma Kurulu olarak 
değil, grup önerisi olarak getirmek mecburiyetinde kaldık.  

Şimdi, bu grup önerisine de, arkadaşlarımız, oylarıyla katkı 
sağlayacaklardır. Bizim sizlerden istirhamımız şudur: Elbette, bu ve benzeri 
konularda eksik anlamalar, farklı yaklaşımlar, farklı düşünceler olabilir; ama, 
yapmak istediğimiz her şey, Türkiye içindir! (AK Parti sıralarından alkışlar)  

AK Parti olarak "her şey, Türkiye içindir" diyen anlayışımızı, sadece, bazı 
konularda birazcık gayret etmek, acele etmek gibi bir mecburiyetimizi sizin 
anlayışla karşılamanızı istirham ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 
Gündeme devam ediyoruz. 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı 
silahlı kuvvetler unsurlarının altı ay süreyle Türkiye'de bulunmasına ve 
muharip unsurların Türkiye dışına intikalleri için gerekli düzenlemelerin 
yapılmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresiyle ilgili 
Anayasanın 92 nci maddesindeki koşulların oluşup oluşmadığı ve anılan 
tezkerenin görüşülmesine yer olup olmadığı hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 
22 1 39 1.3.2003 117-132 Bülent Arınç Mevlüt Akgün Ahmet Küçük 

 
1.3.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiş olan Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler 
unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına ve muharip unsurların 
Türkiye dışına intikalleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasına, Anayasanın 
92 nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresiyle ilgili 
işlemlere geçilmesinden önce, Anayasanın 92 nci maddesindeki koşulların 
oluşup oluşmadığı ve anılan tezkerenin görüşülmesine yer olup olmadığı 
konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 63 üncü maddesi 
uyarınca usul hakkında söz talebimi saygıyla bilgilerinize sunarım. 

 Önder Sav  
 Ankara 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Önder Sav'ın önergesi, İçtüzüğün 

63 üncü maddesine göre, bir usul hakkında tartışma açılması ve o konuda söz 
talebidir.  

Bildiğiniz gibi, Başbakanlık tarafından gönderilen tezkere gelen kâğıtlarda 
yayımlanmış ve gündeme alınmıştır.  

Tezkere üzerinde yaptırdığımız incelemelerde Anayasaya aykırılık da 
saptanmamıştır. 

Dolayısıyla, görüşmelere devam edeceğiz; ancak, Sayın Önder Sav'ın 
talebi 63 üncü maddeye uygundur.  

Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi 
birleşimlerinden birisini yapmaktadır. Çok önemli bir konuda, çok büyük 
sorumluluk altına girerek, hakikaten önemli bir karar vereceğiz.  

Bu görüşmeler sırasında, daha önceki toplantılarda yapılan konuşmalar, 
Sayın Başkanın tutum ve davranışları; bu konular üzerindeki tartışmaların 
hepsini inceledim. Zaman olmuş, Sayın Başkanın tutumu, İçtüzükten 
kaynaklanan bir takdir hakkı içerisinde lehte olmuş, bazen de İçtüzük çok katı 
bir yorumla uygulanmış.  
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Benim, bugün, sizlerin de uygun göreceğinizi kabul ettiğim, düşündüğüm, 
demokratik ve katılımcı bir tavır ve düşünce içerisinde, mümkün olabildiğince, 
İçtüzük hükümlerini geniş biçimde uygulamaktır. Bunu, hem Başkanlığımıza 
düşen bir davranış olarak kabul ediyorum hem de Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin her üyesinin bu önemli konudaki düşünce ve fikirlerinin topluma 
yansıması açısından faydalı görüyorum. Kaldı ki, Sayın Önder Sav, bu 
önergesiyle, zaten, İçtüzüğün 63 üncü maddesinden kaynaklanan bir hakkı 
kullanmak istiyor. Kendisine söz vereceğim; ama, başta da ifade ediyorum ki, 
tutumum doğrudur, İçtüzüğe uygundur ve Başbakanlık tarafından gönderilen 
tezkereyi işleme koymakta Anayasaya bir aykırılık yoktur.  

Bu konuda istemde bulunulduğuna göre, Sayın Önder Sav başta olmak 
üzere, 10 dakikayı geçmemek şartıyla iki aleyhte, iki lehte söz verebilirim. 
Dolayısıyla, birinci söz hakkı Sayın Önder Sav'ındır. 

Buyurun Sayın Sav. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Sav, süreniz 10 dakikadır. 
ÖNDER SAV (Ankara) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhuriyet tarihinin en önemli birleşimlerinden 
birini gerçekleştiriyor. Böyle önemli bir oturumda, vermiş bulunduğum 
önergeyi İçtüzüğün 63 üncü maddesine uygun bularak, usul hakkında görüşme 
açan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanına teşekkür ediyorum. 

Başbakanlığın, Anayasanın 92 nci maddesine göre izin verilmesine ilişkin 
talebini görüşüyoruz. Geliş şekli, çelişkili içeriği, karmaşık içeriği, hukuk 
devletine ve Anayasaya aykırılığı nedeniyle, bu tezkere, görüşülmesine yer 
olup olmadığı tartışmalarına açık bir tezkeredir.  

Benim verdiğim önerge, aslında, hem Anayasaya aykırılık hem de 
görüşmelere yer olup olmadığı biçiminde iki ayrı özü içermekteydi.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı 
silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulundurulmasına ilişkin tezkerenin temel 
unsuru, olmazsa olmaz şartı, bu tezkerede, milletlerarası hukukun meşru 
saydığı hal koşulunun var olup olmadığıdır. Uluslararası hukukun meşruluğunu 
belirtme yetkisi ne Amerika Birleşik Devletlerinin ne İngiltere'nin ne de 
kimilerinin sandığı gibi Türkiye'nin yetkisindedir. Meşruluğu belirleme yetkisi, 
bizim de üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine aittir.  

Uluslararası anlaşmazlıklarda barışçı yollara gidilmesi esastır. Birleşmiş 
Milletler Silah Denetçileri Komisyonu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 
Başkanları Hans Blix ve Muhammed El Baradey, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyine 7 Martta son raporlarını, yeni raporlarını sunacaklar. Amerikan-
İngiliz ortak karar tasarısı, henüz, hangi akıbete uğrayacak belli değil. Kısacası, 
uluslararası hukukun inceleme süresi işliyor, daha, somut bir sonuca 
varılabilmiş değil.  
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Bizim için üzüntü verici olan yönü, içhukukumuzda da konunun 
aydınlanmamış, Amerika Birleşik Devletleriyle müzakerelerin henüz 
sonuçlanmamış ve anlaşmanın içeriğinin netleşmemiş olmasıdır.  

Tezkereyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı 24 Şubat 2003 tarihini taşıyor; 
bugün 5 inci gün; ancak bugün görüşebiliyoruz.  

Bir Sayın Bakan, tezkerenin 27 Şubat Perşembe günü görüşülemeyişinin 
nedenini, bir gün sonra, yani dün toplanmış olan Millî Güvenlik Kurulu 
kararının beklenmesine bırakıldığını ifade ediyor. Adalet ve Kalkınma 
Partisinin Sayın Genel Başkanı ise, tezkere konusuyla ilgili olarak, bütün 
milletvekillerinin görüşlerinin alınmasında yarar olduğunu ifade ediyor. Sayın 
Dışişleri Bakanı ise "Amerika Birleşik Devletleriyle müzakerelerin Genel 
Kurula kadar tamamlanacağını umuyorduk; ama, olmadı" diyor. 

Şimdi, allahaşkına, söyleyin, hangisine inanmalıyız? Hangi mazeretiniz 
haklı, hangisi doğru? Lütfen, kafanızda bir netleşin arkadaşlar. Netleşmeden, 
bu tezkereyi görüşmenin olanağını görmüyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz "Biz, 
Türkiye'li veya Türkiye'siz amacımıza ulaşabiliriz" diyor. Öyleyse, bırakın 
Türkiye'siz amaçlarına ulaşsınlar da görelim. Bırakın Amerika'nın yakasını; 
ama, bırakmıyorsunuz! Ne yazık ki, kısa bir süre sonra, elmaşekerini 
Amerika'nın yediğini, sapının da Türkiye'nin elinde kalacağını çok acı bir 
şekilde göreceksiniz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Savaş karşıtı bir eylemde, çok yerinde bir slogan gözüme ilişti; burada 
tekrarlamak, tutanaklara geçirmek istiyorum. "Amerika Birleşik Devletlerinden 
korkmayın, Allah'tan korkun, Allah'tan" diyor o slogan. (CHP sıralarından 
alkışlar)  

Amerika Birleşik Devletlerinin savaş işbirlikçisi İngiltere'nin İşçi 
Partisinin milletvekillerinin yarıdan çoğu, savaş karşıtı bildiriyi imzaladılar.  

Dünyanın hiçbir ülkesinde, kendi içhukukuna göre, Amerika Birleşik 
Devletlerinin savaş eylemine parlamentodan destek kararı çıkmadı. Biz, bugün, 
Parlamentomuzdan böylesine bir destek kararının arayışı içerisindeyiz. 6 
Şubatta, 621 sayılı tezkereyle verdiğimiz yetkiyle Irak'a müdahaleye karar 
vermiş olduk. Türkiye, hukuken, savaşa o tezkereyle bulaştı. Bu yetki üzerine, 
nasıl olsa öbür yetkiler de arkadan gelecektir diye, Amerikan gemileri vızır 
vızır İskenderun Limanının etrafında dolaşmaya başladılar. İsimlerini 
tekrarlamakta zorlanacağımız pek çok gemi yük boşaltmaya başladı; Ro-ro 
gemisi gelip gidiyor, kargo gemisi yük boşaltıyor, araç ve mühimmat gemileri 
İskenderun Limanını dolduruyor. Daha 80 savaş gemisinin yakın yerlerde 
mevzilendiği söylentileri var. Bunları görüyor ve üzülüyoruz; ama, ben, 
günlerdir bir başka şeyi de görüyorum.  

Görüyorum ki, hükümet, kan, barut, savaş, ıstırap kokan bir müdahale için 
sıkıntı içerisinde. Görüyorum ki, bu utanç verici savaş, Adalet ve Kalkınma 
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Partili milletvekili arkadaşlarımızı, savaş gemilerinin getirdiği yükten daha ağır 
maddi ve manevi yük altında eziyor, ezdiriyor. Böyle bir dönemde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde karar verirken, çok dikkatli, kendi vicdanlarımıza 
danışarak karar vermek zorundayız ve burada, uşşak makamındaki bir türküyü 
arkadaşlarımıza hatırlatmak istiyorum:  

"Yine gam yükünün kervanı geldi  
Çekemem bu derdi, bölek seninle." (CHP sıralarından alkışlar) 
Şimdi, bu derdi, bu gam yükünü bizimle bölüşmek istiyorsanız; biz, o gam 

yükünü bölüşmeyeceğiz arkadaşlar. Size de, bu iğrenç savaşa bulaşmayın, bu 
pis gam yükünün altında ezilmeyin, yol yakınken dönün diyoruz. (CHP 
sıralarından alkışlar) Yoksa, sadece tezkereye oy verenler değil, bütün 
halkımız, bütün insanımız, bütün Türkiye sıkıntı çekecektir.  

Daha, henüz üç dört gün önce, bir Türk milletvekilinin, bölgesindeki 
İskenderun Limanının zincirli kapılarını aşamadığına tanık olduk. Hiç şüphe 
etmeyiniz; gelecekte, Millî Savunma Bakanının, Dışişleri Bakanının hatta, 
Başbakanın bile, o zincirli kapıdan içeriye giremediğine tanık olacak, 
üzüleceksiniz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 92 nci maddesinin uygulanmasının, 
uluslararası hukukun meşruiyet şartını içerdiğini söylüyor. Değerli bir hukukçu 
Sayın Meclis Başkanımız, 92 nci maddenin her cümlesinde, uluslararası hukukun 
meşruiyet şartının olması gerektiğine işaret ediyor. Özetle, Birleşmiş Milletlerin 
gündemindeki konuların sonuçlanması isteniyor.  

Görüşmekte olduğumuz bu izin talebi, hukuki dayanaktan yoksundur, 
Anayasaya aykırıdır. 1991'de, Körfez Savaşında alınmış olan kararın, Anayasa 
Mahkemesinde incelenmesinden sonra, biçim ve öz yönünden iptaline gerek 
olmadığı kararıyla, bu kararı karıştırmayalım. Hangi halin meşru olacağı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin mutlak takdirine bırakılmış husus değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sav, süreniz bitti; lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
ÖNDER SAV (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.  
Her somut olayda ve talepte, 92 nci maddenin aradığı meşruiyet şartının 

aranılması kaçınılmazdır; tıpkı, bugün aramak zorunda olduğumuz gibi.  
Alınacak karar "hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan 

bir Devlet yetkisi kullanamaz" diyen Anayasamızın 6 ncı maddesine ve 
"Anayasa hükümleri -herkesi- yasama, yürütme ve yargı organlarını ... bağlar" 
diyen 11 inci maddeye aykırı olacak ve 2 nci maddede yazılı olan hukuk 
devleti ilkesiyle de bağdaşmayacak. 

Tezkere için alınacak karar, Anayasaya aykırı bir İçtüzük değişikliği 
olacaktır. Yeni alınacak karar, Anayasa usullerine aykırı, o usuller 
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gözetilmeden alınmış, Anayasaya aykırı bir değişiklik olacaktır. Bütün bu çok 
haklı hukuksal uyarılara karşı "biz yaptık, oldu" diyorsanız, diyeceğimiz çok 
şey var. Bu "biz yaptık, oldu" felsefesinin, dünya tarihinde tanıdığı en mahir 
ustalarından, en kurnaz, en zeki ustalarından biri olan Talleyrand bile 
"süngülerle çok şey yapılabilir; ama, üzerlerine oturulamaz" diyordu. (CHP 
sıralarından alkışlar) Süngülerin üzerine oturmayınız; 5 - 6 milyar dolarlık 
Amerikan kredisine aldanıp, bu kredilere kapılıp, iç ve dış hukuku 
zedelemeyiniz. Yüzde 90'ı Irak'a müdahaleye karşı olan halkımızın sesine 
kulak veriniz; yoksa, yarın, çocuklarınızın "siz, haktan, hukuktan, halktan, 
Müslümandan yana mı tavır koydunuz; Amerika'dan ya da Amerikan 
Dolarından yana mı tavır koydunuz" sözleriyle karşılaşacaksınız.  

Aslında, biz, iki ayrı tezkere bekliyorduk. Sayın Başkan, müsamahanızı 
fazla istismar etmeden, bu, demin okunmuş olan tezkeredeki çelişkiye 
değinmek istiyorum. Başkanlık Divanı Kâtibimiz, altında Başbakan Sayın 
Abdullah Gül yazılı tezkereyi okudu. Bu tezkere, Bakanlar Kurulunun kararına 
dayanarak gelmiş tezkere; ama, elimizde iki ayrı tezkere var sanki. Bakanlar 
Kurulunun tezkeresinde olmayan bir ibare, Sayın Başbakanın göndermiş  
olduğu  tezkerede var. Doğrusu, bunun, Bakanlar Kurulunu by-pass ederek 
konulmuş bir ibare olduğuna inanmak istemiyorum; ama, merak ediyorum; 
açıklamasını, Sayın Başbakandan ve bakanlardan soruyorum. Şimdi, Bakanlar 
Kurulu kararında olmayan; ama, bugün, kürsüde biraz önce okunan 
Başbakanlık tezkeresindeki ek pasajı tutanaklara geçirterek, Yüce Kurulun 
bilgilerine de sunmak istiyorum. 

Okuyor ikinci bendi, alttan beşinci satıra geliyor "sağlayacak şekilde 
konuşlanmaları" deyiminden sonra, Bakanlar Kurulu kararında olmayan şu 
ibare ekleniyor: "...ve yabancı silahlı kuvvetlere mensup hava unsurlarının Türk 
hava sahasını üst uçuş amacıyla kullanmaları için..." Sayın Bakanlar, sizin 
imzaladığınız metinde bu ibare yok. (CHP sıralarından alkışlar) Sayın 
Başbakan veya sizlerden birisi, bu ilavenin ne anlama geldiğini burada 
açıklamak zorundadır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, tezkeredeki bütün bu sıkıntıların yanında, usulle ilgili bu 
değindiğim konuların yanında, ümit ederim ve temenni etmem ki, usul 
konusundaki görüşmeler bittikten sonra, 6 Şubattaki oturumda rastladığımız bir 
önergeyle karşılaşmayalım; yani, kapalı oturuma geçilme önergesiyle 
karşılaşmayalım.  

1999 yılında yapılmış olan kapalı oturum tutanakları açıklandı; onları 
inceledim, sizler de incelediniz. O tutanaklarda, halkımızın bilmediği, o dönemde 
bu Mecliste olan milletvekillerinin bilmediği, basınımızın bilmediği hiçbir konu 
yok. 6 Şubatta yapılan gizli oturumdaki, kapalı oturumdaki konuları hepiniz 
biliyorsunuz. Umuma açık bir görüşme yaptığımız için bunlara değinmeyeceğim; 
ama, soruyorum hepinize: 6 Şubattaki oturumda, allahaşkına, kamuoyunun 
bilmediği, basının bilmediği, halkımızın bilmediği ne vardı; hiçbir şey. (CHP 
sıralarından alkışlar) Şimdi, onun için, bu oturumu açık yapmalıyız.  



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

1734 
 

Neden çekiniyoruz? Bizi buraya gönderen halkımızdan mı çekiniyoruz? 
Bize oy veren seçmenden mi çekiniyoruz? Yoksa, anaların, babaların 
yüreklerini ağzına getiren, acaba savaş olacak mı kuşkusunu onlarla 
bölüşmekten mi çekiniyoruz? Bu oturumu açık yapalım ki, Anayasaya 
aykırılığı enine boyuna tartışalım. Açık yapalım ki, halkımız her şeyi bilsin, 
duysun, anlasın. Açık yapalım ki, sabahın erken saatlerinde çoluk çocuğunun 
nafakasını sağlamak için dükkânını açan; ama, siftah yapmadan kepenkleri 
kapatan esnafımız dinlesin bizi. (CHP sıralarından alkışlar) Açık yapalım ki, 
doğrudan gelir desteğiyle avutulan köylümüz uyutulmasın, bizi izlesin, kararını 
ona göre versin. Açık yapalım ki, ücretine el uzatılan işçimiz, maaşı 
kendisinden esirgenen memurumuz, ekmeğine el uzatılan emeklimiz bu 
konuşmaları izleyebilsin. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Sayın Başkan, 7 dakika geçti. 
ÖNDER SAV (Devamla) - Tamamlıyorum değerli milletvekilleri. 

Sabrınızı fazla kullanmayacağım. Son cümleleri kullanıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Sav, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
ÖNDER SAV (Devamla) - Sayın Başkanım, tamamlıyorum. 
Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Genel Başkanı, dün, Siirt'te "biz, Irak 

sorununu kucağımızda bulduk" diyor. "Doğru" diyor bir arkadaşımız. O zaman 
ben sormak istiyorum: Peki, kucağınızda bulduğunuz bebeği uyutacağınıza, 
niye büyüttünüz?! (CHP sıralarından alkışlar) Kucağınızda bulduğunuz bebeği 
Amerikan mamalarıyla niye canavarlaştırdınız?! (CHP sıralarından alkışlar) 
Şimdi, o canavar sizi parçalamaya hazırlanıyor. Istırap çekmeden... Sizin ıstırap 
çekmenize gönlümüz razı olmaz. Biz "önce insan" diyen bir düşüncenin 
temsilcileriyiz; sizin ıstırap çekmenizi istemeyiz; ama, seksenbir yıldır savaş 
yüzü görmemiş ülkemizin başı derde girerse, ama sonu gelmez sıkıntılar 
insanlarımızın yakasına yapışırsa, ama bir tek Mehmetçiğin tabutu omuzlarda 
yükselirse, sizi, biz de affetmeyiz, Türk Halkı da affetmez, seçmen de 
affetmez! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

Son sözlerimi söylüyorum. Yokluk içinde bağımsızlık savaşı veren bir 
ulusun milletvekilleri olarak, bir komşu Müslüman ulusun bağımsızlığına, 
toprak bütünlüğüne, doğal kaynaklarına el uzatılmasına izin vermeyiniz. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Demagoji yapıyor... 
ÖNDER SAV (Devamla) - Kendisi yalınayak cepheye mermi taşıyan, 

kağnı arabasının arkasında yürüyen, bebesinin örtüsünü "devlet malıdır, nem 
kapmasın" diye mermilere örten analarımızın, ninelerimizin kemiklerini 
sızlatmayalım. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Sayın Başkan, 10 dakika oldu... 
ÖNDER SAV (Devamla) - Geliniz, Yüce Atatürk'ün Dolmabahçe önünde 

demirlenmiş düşman zırhlılarına bakarak ve yumruklarını sıkıp "geldikleri gibi 
gideceklerdir" dediği gibi, biz de, İskenderun Limanına demirlemiş olan 
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düşman gemilerine ve Türkiye'ye akın akın gelen Amerikan askerlerine 
"geldikleri gibi gitsinler" diyelim. Bu tezkereye ret oyu kullanalım diyorum; 
hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.  

Sayın Başkan, sabrınız için teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Sav, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Sav'a söz vermeden önce bir konuyu sizlere 

arz etmiştim. Bugün yapılacak müzakerelerin, bütün arkadaşlarımızın daha çok 
katılımına yol açabilecek bir düzeyde olmasını ve buna inandığımı ifade 
etmiştim. 10 dakikalık konuşma süresini 10 dakika da aşarak, 20 dakikalık bir 
konuşma yapıldı. Bu, sayın konuşmacının takdiridir. Ben ve başkanvekili 
arkadaşlarımız, Mecliste müzakereler sırasında söz kesmemeyi ve mümkün 
olduğu kadar konuşma süresini uzatmayı tercih ediyoruz. Bugün de böylesi 
günlerden birisidir; ancak, tezkere üzerinde, esasında, yapılması gereken 
konuşmayı, usul hakkında açılan bir tartışmada yapmak, bir hakkı suiistimal 
etmek anlamına da gelebilir. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)  

Değerli arkadaşlarım, tabii, bu konuda müzakere açtım, bütün 
arkadaşlarıma söz vereceğim. Onlardan, usul konusunda, varsa Anayasaya 
aykırılık konusunda, varsa esasla ilgili görüşmelerde, konuşmalarını yapmak 
üzere takdir haklarını kullanmalarını rica ediyorum.  

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, Sayın Sav, çok önemli bir konuya temas 
etti. Hükümetin, belki, cevap vermesi gereken bir konuda, kendi tespitimi ifade 
etmek için söylüyorum. Gerçekten, Başbakanlık tezkeresi geldiği zaman, farklı 
iki metin gördük. Bir tanesi, bu hava, uçuş sahasıyla ilgiliydi. Zaten, ben, basına 
yaptığım açıklamada, salı günü akşam saatlerinde gelen tezkerenin incelenmekte 
olduğunu, kanun ve kararlarla ilgili bürokratlarımızın ve bizzat bendenizin bu 
konuda çalışma yaptığımı ifade etmiştim. Başbakanlıkla görüşüldü ve 
Başbakanlık, asıl tezkere mahiyetinde olan belgeyi, bizim de istemimiz üzerine 
"aslı gibidir" şeklinde üzerine mühür vurmak suretiyle, Meclis Başkanlığımıza 
tekrar iade etti. Ben, önce gelenle sonra "aslı gibidir" şeklinde mühürlü olanı, 
Sayın Sav'ın tetkiklerine amade kılıyorum. Başbakanlıkça gönderilmiş ve bugün 
görüşmekte olduğumuz tezkerenin bir eksikliği kalmamıştır. Bunu, bugün, tekrar, 
belki müzakereler esnasında göreceğiz.  

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sav'ın ortaya koyduğu eksikliğin, bir yazım 
hatası olarak bize gönderildiği ifade edildi. Bendeniz, bununla tatmin olmadım, 
mühür koyacaksınız "aslı gibidir" diyeceksiniz, biz, bu metni esas alacağız 
dedim ve istemim üzerine, bana bir metin gönderildi; biz, şimdi onu 
konuşuyoruz; bütün arkadaşlarımızın da tetkikine amadedir.  

Değerli arkadaşlarım, aleyhte ikinci söz isteyen arkadaşımız, İzmir 
Milletvekili Enver Öktem.  

Sayın Öktem, buyurun efendim.  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Aleyhte Salih Kapusuz efendim... 
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BAŞKAN - Enver Öktem Bey yok mu?  
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kemal Anadol, efendim.  
BAŞKAN - Hayır, bende Enver Öktem'in talebi var.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ben imzaladım Sayın Başkan.  
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kemal Anadol, efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim.  
Sayın Kemal Anadol aleyhte konuşacaklar.  
Buyurun Sayın Anadol. (CHP sıralarından alkışlar)  
Efendim, Sayın Anadol söze başlamadan önce bir anekdot hatırlatayım. 

Daha 1990 yılından bu yana müzakereleri tutanaklardan izlemiştim. 5.9.1990 
tarihli birleşimde, rahmetli Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu yönetiyor ve Sayın 
Kemal Anadol da o tarihte yine milletvekili. Böyle, bir söz talep ediyor, tam bir 
saat kavga ediyorlar; ama, bir saatin sonunda galip gelen Sayın Anadol oluyor. 
Ben, kavga etmeden söz veriyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  

Buyurun efendim.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; sözlerime başlamadan önce, demin belirttikleri gibi, İçtüzüğün 63 üncü 
maddesine göre, müsamahasıyla, Meclis Genel Kurulunda tartışılmasına izin 
veren Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Önder Sav benden evvel yaptığı konuşmasında, 
vukufla, Anayasanın 92 nci maddesine aykırılığı tespit etti, izah etti. Gerçekten, 
bugün, dünyada ilk kez, bir parlamentonun muhtemel Irak savaşıyla ilgili ilk 
toplantısını yapıyoruz. Savaşacak Amerika Birleşik Devletleri, Kongresinde 
savaş kararı almadı; Avam Kamarası bu gündemle toplanmadı. Dünyada ilk 
kez, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu gündemine aldı. Bu, çok önemli 
bir tespitti. Sadece Türkiye insanının, Türk Halkının dikkatleri değil, tüm 
dünya kamuoyunun da dikkati Meclisimiz üzerindedir. 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen ve biraz önce 
okunan Bakanlar Kurulu tezkeresi, biraz sonra izah edeceğim sebeplerle ve 
Sayın Sav'ın izah ettiği sebeplerle, Anayasa değişikliğini içermektedir. Neden; 
Anayasanın 92 nci maddesi açık "milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde 
savaş hali ilânına..." diye başlıyor. Peki, savaş hali ilanı için gerekli meşruiyeti 
kim sayacak, kim tanımlayacak, kim belirleyecek, kim yorumlayacak; açık, 92 
nci maddeye göre, milletlerarası hukuk belirleyecek. Peki, milletlerarası hukuk 
kurallarını ve oradaki meşruiyeti kim tanımlayacak, kim belirleyecek, kim 
yorumlayacak; kimin belirleyemeyeceği belli; ulusal parlamentolar 
belirleyemeyecek; yoksa, aynı konuda, Rus Duması başka bir karar verecek, 
Avam Kamarası başka bir karar verecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi de ayrı 
bir karar verecek. Eğer, ulusal parlamentolar bunu belirleselerdi, Amerika 
Birleşik Devletleri şimdiye kadar uğraşır mıydı; toplardı Kongreyi, alırdı 
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kararını, milletlerarası hukuk kuralını kendine göre yorumlardı ve bu sıkıntılara 
girmezdi; ama, biz öyle demiyoruz. Biz, 92 nci maddedeki, milletlerarası 
hukukun meşru saydığı halleri biz belirleyeceğiz diyoruz. Hayır; uluslararası 
hukukun yorumu, uluslararası organizasyonlara, uluslararası parlamentolara 
bırakılmıştır. Dün Cemiyeti Akvam idi, bugün de Birleşmiş Milletlerdir.  

1982 Anayasasının 92 nci maddesi, 1961 Anayasasının 66 ncı maddesinin 
aynen tekrarından ibarettir; sadece, ikinci fıkra ilave edilmiştir. Yani, 1961 
Anayasasının 66, 1982 Anayasasının 92 nci maddesi, Atatürk'ün "yurtta sulh 
cihanda sulh" ilkesinin anayasa maddesine dönüşmüş halidir. Yani, Atatürk'ün 
"yurtta sulh cihanda sulh" ilkesinin yansıması olan bu madde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine "haksız savaşa girme" diyor, "milletlerarası hukukun meşru 
saymadığı hallerde savaş kararı alma" talimatını veriyor ve emredici bir hüküm 
vazediyor. Hukukçu olan arkadaşlar emredici hükmün ne anlama geldiğini gayet 
iyi bilirler. Demek ki, Meclis, 92 nci maddenin bu hükmünü aynen uygulamak 
zorundadır; onu, işine geldiği gibi yorumlama, değiştirme, karar ittihazına hakkı 
yoktur. Anayasanın 92 nci maddesi, gerçekten, bu emredici hükmüyle tereddüte 
yer bırakmayacak kadar açıktır. Nitekim, uygulamalar da böyledir: 12.8.1990 
tarihli 126 ncı Birleşimde, 5.9.1990 tarihli 3 üncü Birleşimdeki kararlar, 
Somali'ye asker gönderme, Çekiç Güç'ün süresini uzatma, Afganistan'a asker 
gönderme kararları, hep, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına 
dayanılarak Meclisce karar altına alınmıştır. Kıbrıs Barış Harekâtında ise, yine, 
uluslararası hukukun gereği, Londra ve Zürih Antlaşmalarına dayanılarak, 
garantör devlet sıfatıyla, bu Meclisten karar çıkmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne 6.2.2003 günü gelen ve bugün gelen 
tezkerelerle, ilk kez, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına 
dayanmadan karar almamız, karar ihdası istenmektedir. Bu durumda, önümüze 
gelen tezkere, anayasa değişikliği mahiyetindedir. Anayasanın nasıl 
değiştirileceği ise, Anayasada ve İçtüzükte belirlenmiştir, ayrı bir prosedüre 
bağlanmıştır. Anayasa, Başbakanlık tezkeresiyle değişmez arkadaşlar, 
Başbakanlık tezkeresiyle Anayasa değişmez.  

Anayasanın 92 nci maddesi, ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin izin 
vereceğini söylüyor. Sayın Sav'ın gayet açık belirttiği gibi, Anayasanın 92 nci 
maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisine, bu konuda, hükümete yetki devri 
vermiyor. 92 nci maddede bir tek "hükümet" sözcüğünü göremezsiniz, 
"Bakanlar Kurulu" sözcüğünü göremezsiniz. Büyük Millet Meclisi, sadece, bu 
konuda izin verir. Anayasanın 6, 7, 8 inci maddeleri açıktır: Egemenlik, 
kayıtsız şartsız ulusundur; yasama yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
aittir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu yetkisini devredemez. 

Bakınız, İçtüzük de çok ilginç; İçtüzüğün 130 uncu maddesini okuyorum 
arkadaşlar: "Anayasanın 92 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı 
kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına belli bir süre için, Bakanlar Kurulunun 
istemi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisince izin verilir. Bu kararı 
Cumhurbaşkanı uygular." Hükümet uygular demiyor, bu kararı Bakanlar 
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Kurulu uygular demiyor; "bu kararı Cumhurbaşkanı uygular" diyor. Ne 
yapacağız şimdi?! Tezkere açık; yetkisi, sınırı, kapsamı hükümetçe takdir 
edilmek üzere, bizden, yetkiyi devretmemiz isteniyor. 92 nci maddeyi 
değiştirmeden, bu tezkere, burada müzakere edilemez; çünkü, bu tezkere, 92 
nci maddeyi değiştiren bir mahiyet arz etmektedir; çok açık. O zaman, her iki 
yönden, hem yetki devri açısından hem uluslararası hukukun meşru saydığı hali 
yorumlama yetkisini kendimizde bulduğumuz için, 92 nci maddeyi, biz, 
burada, gerçekten, delmiş oluyoruz, ihlal etmiş oluyoruz, çiğnemiş oluyoruz. 
92 nci maddede "yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulundurulmasına" 
ibaresi var. Yabancı silahlı kuvvetleri Türkiye'ye çağırıp, başka ülkelere 
gönderme yetkisi veriyor mu 92 nci madde; hayır, vermiyor.  

Bu Bakanlar Kurulu tezkeresi, üç yönden Anayasaya aykırıdır. 
Anayasanın nasıl değiştirileceği -demin söylediğim gibi- Anayasayı değiştirme 
prosedürü de açık; Anayasamızda ve İçtüzükte hükme bağlanmıştır. Şimdi, biz, 
aslında, Anayasa değişikliği içeren bir tezkereyi burada müzakere edeceğiz. 
Ben, bu konuda, bu kadar açık bir hukuki durumda, bu konunun müzakeresinin 
imkânsız olduğunu, Anayasaya aykırı olduğunu bir kez daha belirtmek 
istiyorum ve Meclisimizin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Anadol, eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı 

tamamlayınız. 
Buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Müsamahanıza teşekkür ediyorum 

Sayın Başkan; hemen bitiriyorum. 
Bu konuda, ağır bir sorumluluk içindeyiz; başta iktidar partisi, muhalefet 

partisi, tüm milletvekilleri, büyük bir sorumluluk içindeyiz. Sözlerimin başında 
belirttiğim gibi, dünyada gündemine bu savaşı alan ilk parlamentodur Türkiye 
Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi Meclistir, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi her türlü tecavüzü defetmiş, direnmesini bilmiş, ulusal 
iradeyi temsil eden bir Meclistir. (CHP sıralarından alkışlar) Gelin, Birinci 
Büyük Millet Meclisinin üyesi, Millî Marşımızın şairi Mehmet Âkif'in 
tanımıyla "tek dişi kalmış canavar"a karşı, her türlü ideolojik, sınıfsal, 
ekonomik ayrılığı bugün için bir tarafa bırakalım; haktan yana, doğrudan yana 
olalım, doğrudan yana karar verelim arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar)  

Sözlerimi bitiriyorum. Yüce Meclisin kararının tarihin kararıyla 
çelişmemesini diliyorum. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Anadol, çok teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Önder Sav'ın gönderdiği bir yazı var: 

"Konuşmamın son kısmında 'İskenderun Limanındaki düşman gemileri' 
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deyimini kullandığım anlaşılıyor. Asıl amacım 'Amerika Birleşik Devletleri 
gemileri' idi. Tutanağın esas amacım doğrultusunda düzeltilmesini 
takdirlerinize sunarım."  

Okundu; tavzih edildi; tutanağa geçti. 
Sayın Ağar, bir talebiniz var. Siz, aleyhte söz istemiştiniz, aleyhte söz 

sıranız üçüncü sıraydı; iki arkadaşımız konuştu, mümkün değil söz vermem, 
anlayışınıza sığınıyorum.  

Lehte iki söz talebi var. Ankara Milletvekili Sayın Salih Kapusuz, İstanbul 
Milletvekili Sayın Burhan Kuzu.  

Sayın Kapusuz, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; bu tarihî oturumda hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.  
Tabiî, şu anda, değerli arkadaşlarımızın ihdas etmiş oldukları, İçtüzükte var 

olan bir usul kuralını öne sürerek, kapalı oturum yapılma talebi bilindiğinden, 
kapalı oturum öncesinde bu konuyu delmek, bu konuyla ilgili tezkereyi 
değerlendirmek üzere, iki değerli milletvekili arkadaşımız konuşmak için iyi bir 
fırsat buldular. Doğrusu, görüşlerini ben de dikkatle takip ettim, milletimiz de 
bunu yakinen izlemektedir. Dolayısıyla, karar, Yüce Meclisten çıkacak ve nihaî 
olarak bunun değerlendirmesini de yüce milletimiz mutlaka yapacaktır. 

Değerli arkadaşlar, her şeyden önce, Sayın Sav'ın iddia etmiş olduğu 
önergeye katılmak mümkün değil. Biraz önce söyledim, konuşmak için iyi bir 
fırsat; fakat, muhteva itibariyle bunu kabullenmek hiç mümkün değildir. Bir defa, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu günden bugüne kadar birçok olay 
yaşandı; Türkiye Büyük Millet Meclisinde -biraz önce bir örneğinden 
bahsedilen- bir müzakere ortamında bütün münakaşaların yapıldığı oturumlar da 
gerçekleştirildi, bu oturumların tabiî sonucu olarak birtakım kararlar da alındı. 
Şimdi de böyle olacak; ama, her şeyden önce, içerik itibariyle tenkit ettiği 
tezkerenin gerekçesiyle beraber bir bütün olduğu, zannedersem, Sav tarafından 
da bilinmektedir. Bu tezkerenin bir gerekçesi bir de karar bölümü, talep bölümü 
vardır, ancak bunun ikisi birlikte değerlendirilebilir. Ondan dolayıdır ki, 
muhtevası itibariyle bu tezkere kendi içerisinde hiçbir tutarsızlık taşımamaktadır. 

İkinci olarak, Anayasa ve hukuk kurallarına aykırılık iddiasına gelince, 
bunu, bir hukukçudan dinlemek beni çok üzmüştür. (CHP sıralarından "Ooo" 
sesleri) Çok sevdiğim bir ağabeyim; ama, altını çizerek söylemek istiyorum: 
Biraz önce, CHP'li değerli bir milletvekili arkadaşım da konuştu; âdeta, o 
konuşma, onun tamamlayıcısı değil, hatırlatılması gereken bazı hususların 
hatırlatılması şeklinde oldu. Bakınız, ben hatırlatmak istiyorum: Bu tezkerenin, 
uluslararası hukuk veyahut da meşruiyet konusunu tartışırken, Sayın Sav "bu 
işin dayanağı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıdır" dedi. Eğer bu 
doğruysa, milletimizle beraber -Sayın Baykal da başta olmak üzere, Dışişleri 
Bakanlığı yapmış olan herkes- hepimizin, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
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Konseyinin 541 sayılı Kararını unutmamamız lazım. Bu karar, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetini inkâr eden bir karardır. Böyle bir devlet var mı; elbette 
var. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi böyle bir şey talep etti, böyle bir 
karar verdi diye, siz, bu kararı meşru mu sayıyorsunuz?! AK Parti, bu kararı 
meşru saymıyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ÖNDER SAV (Ankara) - Antlaşma var... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) -Garanti antlaşması var.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - AK Parti, uluslararası meşruiyetin 

kaynağı olarak da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasını ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisini esas kabul ediyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Anayasanın 92 nci maddesi açık, 117 nci maddesi de 
açık. Ben, özellikle milletimizin, bu konuyu bilmesi açısından bir başka 
konuyu da burada ifade ederek konuşmama devam etmek istiyorum.  

Anayasanın 87 nci maddesini okumak istiyorum; çünkü, hepimiz, bu Yüce 
Meclisin üyesiyiz, bu Yüce Parlamentoda yetki olarak nelere sahibiz, bir kez 
daha hatırlayalım: "Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun 
koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları 
denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve 
kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası 
andlaşmaların onaylamasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına, 
mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar 
vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve 
görevleri yerine getirmektir." 

Değerli arkadaşlar, size soruyorum; bundan daha ileri bir meşruiyet 
kaynağı arayabilir misiniz? Bu, bizim, hepimizin görevidir. Dolayısıyla, bunun 
Anayasaya aykırılık iddiası bizce doğru değildir. 

İkincisi, bizim iddia ettiğimiz Anayasa maddeleri, şayet, uluslararası 
hukuka aykırıysa, her şeyden önce, bizim Anayasamız uluslararası hukuka 
aykırı duruma düşer; bunu kabullenmek ise hiç mümkün değildir. Dolayısıyla, 
biz diyoruz ki, uluslararası meşruiyetin kaynağının, elbette, birtakım 
uluslararası kuruluşların birtakım kararlarına direkt olarak bağlanması, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini fevkalade sıkıntıya sokar ve bunu kabullenmek de 
mümkün değildir.  

Arkadaşlar, size bir diğer hususu da hatırlatmak istiyorum: Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin ordusu, bugüne kadar yapmış olduğu terörle 
mücadelede, zaman zaman sınırötesi harekâta gitmedi mi; Kuzey Irak'ta 
teröristlerin peşinde birtakım mücadelelerde bulunmadı mı?  

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Takıyye yapıyorsun... Türkiye'ye savaş açan 
mı var? 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Peki, soruyorum size; şayet, siz, bunu, bir 
uluslararası meşruiyet kaynağıyla irtibatlandırmak isterseniz, herkes sizin 
karşınızda olur mu olmaz mı? (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından 
alkışlar [!]) Terörle mücadelede herkes bizim karşımızda sessiz kalmadı mı? 

HALUK KOÇ (Samsun) - Meşru müdafaadır o. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, bunları kabullenmek 

fevkalade yanlış olur. 
Dolayısıyla, biz, açık ve net şunu söylüyoruz: Anayasanın 117 nci 

maddesi de çok açıktır.  
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Okuduğun maddenin içerisinde yok... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, bizim güvenliğimizden, bizim 

hükümetimiz sorumludur; bu hususta yetki ve salahiyet de Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlerine aittir.  

Değerli Sav bir pankarttan bahsetti ve gördüğü pankartın ifade ettiğini 
burada sizler de dinlediniz. "Allah'tan korkun" diyor. Evet, hepimiz Allah'tan 
korkalım. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından alkışlar [!]) Bu 
konuda, yüzde 99'u Müslüman olan şu memlekette, biz, böyle bir endişe 
taşımıyoruz; ama, hepinize bir hatırlatma yapmayı görev olarak kabul ediyorum.  

Değerli arkadaşlar, evet, bizim, değil Amerika, dünyanın hiçbir gücünden 
korkumuz yoktur, korkmamız da mümkün değildir. (AK Parti sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Biz, sadece ve sadece, ülkemizin çıkarları için ne 
gerekiyorsa, sonuna kadar yerine getirmek için her türlü çabayı sarf ederiz. 
Evet, şu anda oturttuğunuz aks, yanlış bir akstır. Savaş ile barışı yan yana, karşı 
karşıya getirmek, âdeta, birileri savaştan, birileri barıştan yanaymış gibi tutumu 
ise kabullenmek hiç mümkün değildir. Evet, şu anda bu tezkere, savaşı kabul 
tezkeresi de değil, sadece hükümete verilen, sınırı, kapsamı, süresi belirlenmiş 
olan bir yetki tezkeresidir. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Savaş tezkeresi, savaş! 
MUSTAFA SAYAR (Amasya) - Siz inanıyor musunuz söylediklerinize! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir diğer husus: 

Şimdi, gün gelecek ki, Sayın Başbakan da, Sayın Dışişleri Bakanı da, bakanlar 
da ne yapamayacakmış; Türkiye sınırları içerisinde bir yere giremeyecekmiş. 
Bu da doğru değil, katılamam. Elbette, her yere giriş ve çıkışın bir usulü vardır. 
Şuradan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gitmek isteseniz bir Türk vatandaşı 
olarak, elbette orada bir usul var, ona uyarsınız; ama, şu unutulmasın ki, bu 
ülkenin -bir önceki oturumda; yani, önceki günkü yapılan oturumda bir 
arkadaşımıza cevap olarak söylemiştim- Türkiye, hiç kimsenin işgal cesareti 
gösterebileceği bir ülke de değildir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Onun için, 
bunları hatırlatır cümlelerle kafaları karıştırmaya hakkımızın olmadığını da 
söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer husus daha var ki, biz yaptık anlayışında 
değiliz. Bizim yaptığımız her şey Anayasaya, İçtüzüğe ve kanunlara uygun 
olarak yapılmaktadır. Bunun dışında bizim başka bir yöntemi kabul etmemiz de 
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mümkün değildir. Şu andaki oturum, gelen tezkere, tezkerenin görüşülmesi ve 
kapalı oturumun yapılması, bunların hepsi Anayasaya İçtüzüğe uygundur, var 
olan kurallara göre yapılan eylemlerdir, uygulamalardır; dolayısıyla, bundan 
dolayı da hiçbir hukukdışı eylemimiz söz konusu değildir. 

Değerli arkadaşlar, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Evet, biz, bu 
konularla ilgili olarak usul tartışmasını çok detaylı olarak yapabiliriz; ama, bu, 
usul tartışmasından daha çok, mesaj vermek için bir yöntem olarak kullanıldı.  

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Bütün dünya mesaj veriyor, siz 
anlamıyorsunuz! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biz diyoruz ki, özü itibariyle burada bir 
usul tartışmasına gerek yoktu, Sayın Meclis Başkanımızın toleranslı 
yaklaşımından istifadeyle bu gerçekleştirilmiş oldu.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, süreniz bitti, lütfen konuşmanızı tamamlayın. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Çünkü, bu gelen tezkere, ilk defa gelmiş bir tezkere değildir, daha önce 

müteaddit defalar da gelmiştir ve yine, bu usullerle Yüce Meclisten geçmiştir; 
kabul edilmiştir, reddedilmiştir; ama, aslolan, usulüne uygun gelmiş olması, 
usulüne uygun da tamamlanıyor olmasıdır. Bunun dışında bir uygulama söz 
konusu değildir.  

Değerli arkadaşlar, bu tezkerenin kabulü savaş ilanı değildir. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Ya nedir?!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Bu tezkerenin kabulü, bu savaştan yana 

veyahut da barıştan yana bir tavır hiç değildir.  
Bakınız "bu tezkereyle bu topraklara yabancı askerlerin gelmesi ilk defa 

olacak" gibi yaklaşımları da doğru bulmuyorum.  
V. HAŞİM ORAL (Denizli)- O dönemde alınmış Birleşmiş Milletler 

kararı vardı.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Sayın Baykal'ın Dışişleri Bakanı ve yine 

Sayın Erdal İnönü'nün Dışişleri Bakanı olduğu dönemlerde şu gerçekleşmiştir: 
Çekiç Güç, Türkiye'de var olan bir güçtür. Çekiç Güç'ün süresinin uzatıldığı 
dönemlerde de, aynı tezkereler, benzer mahiyet arz eden tezkereler burada 
görüşülmüş, burada kararlaştırılmış, süresi de uzatılmıştır, hatta Cumhuriyet 
Halk Partisinden o dönemde milletvekili olup da aramızda bulunan arkadaşlar 
kabul oyu da vermişlerdir; bu da milletimiz tarafından bilinsin diyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Kapusuz, teşekkür ederim.  
Lehte ikinci konuşma, İstanbul Milletvekili Sayın Burhan Kuzu'ya aittir. 
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Sayın Kuzu, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BURHAN KUZU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, usulle 

alakalı bir tartışma üzerinde duruyoruz. Esasen, söz hakkı almak istememiştim; 
ama, böyle bir Anayasa konusu gündeme gelince, birkaç kelime etmek üzere 
buraya çıkmış bulunuyorum. 

BAŞKAN- Sayın Kuzu, bir saniye efendim, çok özür dilerim... 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzde olmayan, teamüllerimizde olmayan, 

uygulamalarımızda olmayan bir şeyi yapıyorsunuz. Genel Kurul salonunda, 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımız ellerinde gül veya karanfil 
olduğunu zannettiğim bir çiçek dağıtıyorlar; bu uygun değil efendim. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) Bu uygun değil, böyle bir usulümüz yok efendim. Lütfen, 
o çiçekleri salon dışına çıkarınız. (CHP sıralarından "ne olur çiçek dağıtılırsa" 
sesleri, gürültüler) 

Bir de, bir arkadaşımızın pankart açtığından bahsediliyor. Lütfen... Burası 
şov yeri değil; burada herkes konuşmasını yapacak. Lütfen... (AK Parti 
sıralarından alkışlar) Her şeyi usule uygun yapacağız, her şeyin doğrusunu 
yapacağız.  

HACI BİNER (Van) - Niye dağıtıyorsunuz?!.. (AK Parti ve CHP 
sıralarından karşılıklı ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
Sayın Biner, yerinize oturun efendim... 
Değerli arkadaşlarım, lütfen yerlerinize oturur musunuz...  
Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturur musunuz... (AK Parti ve 

CHP sıralarından karşılıklı sataşmalar, gürültüler) 
Sayın idare amirleri, yardımcı olun arkadaşlarımıza. 
Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, lütfen, beni dinler misiniz. 
Bakın, hareketlerimize, sözlerimize, davranışlarımıza, her zaman olduğu 

gibi, lütfen dikkat edelim. Burada çok güzel bir toplantı yapacağız. Herkes, 
beğensin beğenmesin, fikirlerini ortaya koyacak, İçtüzük imkânlarını en geniş 
şekilde kullanacağız; yeter ki, düşüncelerimizi ve fikirlerimizi ifade edelim; 
ama, bunun dışında, uygulamalarımızda hiç olmayan şeylerle Genel Kurul 
salonumuzun ve toplantımızın mehabetini bozmayalım, bu doğru değil. 

Değerli arkadaşlarım, dışarıda mitingler var, yasal çerçeve içerisinde 
yapılıyor; bunlara hepimiz saygı gösteriyoruz. O mitingler, orada yapılıyor; biz, 
burada, istiklal mücadelesini yürüten Mecliste, çok önemli bir konuyu 
görüşüyoruz. Dolayısıyla, kanun çerçevesinde kalmak kaydıyla her şey bu 
ülkede yapılmalıdır, yapılacaktır; ama, arkadaşlarımdan rica ediyorum, bakınız, 
yakalarınıza taktığınız kurdeleler, zaten, düşüncelerinizi ifade ediyor, bunları 
çıkarttırmayı hiç aklımızdan geçirmedik, doğru da değil; ama, ellerinize deste 
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deste çiçekler alarak, bunları milletvekili arkadaşlarımıza -Sayın Bodur, sizin 
için de söylüyorum, tekrarlamama gerek yok- bana göstermeniz uygun değil, 
bunlar doğru şeyler değil arkadaşlar, lütfen... (AK Parti sıralarından alkışlar, 
CHP sıralarından gürültüler)  

Lütfen arkadaşlar... 
HARUN AKIN (Zonguldak) - Sayın Başkan, bu kadar da uzatılmaz ki... 
BAŞKAN - Bize çok istihbarat bilgileri geliyor; biz, Meclis Başkanlığı 

olarak tedbirimizi alıyoruz. Bu salonun içerisinde yasaya aykırı hiçbir şeye 
müsaade edemeyiz ve böyle bir şeyi hoş göremeyiz. 

En basitini yaptınız, ben de sizi ikaz ettim; lütfen, çiçek dağıtmayınız, 
kâğıt da olsa, bir pankartı açmayı, bir yerlere göstermeyi terk ediniz. Böyle bir 
şey kesinlikle mümkün değil, 1920'den bu yana böyle şeyler olmadı. 

Çok teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Kuzu, buyurun. 
BURHAN KUZU (Devamla) - Teşekkür ederim.  
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; usulle alakalı bir tartışma 

üzerinde duruyoruz. Bir anayasa hukukçusu olarak, gerçekten, samimi olarak, 
konunun üzerinde durdum, birkaç gündür tartışıyorum, tamamen tezkere dışında.  

Bugüne kadar 9 kez tezkere gelmiş; bu, 10 uncu kez geliyor ve tüm 
konuşma zabıtları da benim elimde, yanımda. O günkü konuşmalar sırasında da 
benzeri tartışmalar yapılmış, "anayasa değişikliğidir" denilmiş, "İçtüzük 
değişikliğidir" denilmiş, vesaire; yani, Sayın Anadol tarafından yapılan 
konuşmaya benzer konuşmalar elimdeki zabıtlarda gözüküyor, o zaman da 
bunlar hep söylenegelmiş. Mesela, bir tezkerede "hudut ve şümulü hükümetçe 
belirlenecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerince" diye devam eden bir cümle 
görüyorsunuz; yani, hududunu, şümulünü tamamen hükümete bırakmış olan 
çok daha geniş çaplı tezkereler de gelmiş, geçmiş.  

Anayasanın 117 nci maddesi, hükümete bir görev yüklüyor ve deniliyor 
ki: "Millî güvenliğin sağlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, 
Bakanlar Kurulu sorumludur." Bakanlar Kurulu da, bu sorumluluk 
çerçevesinde bir tezkereyle karşımıza çıkmış durumda. Bu tezkereyle alakalı 
olarak yapılan usul tartışmasının konusuna baktığımız zaman, hadisenin, 
Anayasanın 92 nci maddesinde düğümlendiğini görüyoruz. 92 nci madde, 
hükümet tezkerelerinin görüşülmesinde, yani, tabiî, savaşla alakalı tezkerede 
veya yabancı ülkelere asker gönderme, asker bulundurma konusunda, tabiî, bir 
önşart getirmiş ve orada "milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş 
hali ilanına" deniliyor. Tabiî, burada bir tartışma var; bu, sadece savaş hali için 
mi, yoksa, Silahlı Kuvvetlerin yurtdışına gitmesi bakımından da veya yabancı 
kuvvetlerin burada konuşlanması bakımından da geçerli midir; bu tartışma çok 
net gözükmüyor. Zabıtlara baktığımız zaman da, doğrusu, bu konuda fazla bir 
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şey göremedim. Eğer, bu, savaş hali dışında da geçerli olsaydı, zannediyorum     
-Türk dili bakımından- bir noktalı virgül konulmuş olması gerekirdi en 
azından; ama, bence, o teknik tartışma da bir tarafa, elimizdeki milletlerarası 
uygulamalara baktığımız zaman, maalesef, milletlerarası hukuk oturmuş bir 
hukuk değil.  

Şimdi, bakın, 1986 yılı dünyada barış yılı, 42 bölgede savaş var; yani, bu 
hukuk dalı bu kadar oturmuş olsaydı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 
hakikaten, çok güzel çalışmış olabilseydi, zaten, bugünkü bu tartışmaların ve 
dünyadaki bu kadar karışık ortamın olmaması gerekirdi.  

Peki, o zaman ölçü nedir diye baktığımızda, tabiî ki, Birleşmiş Milletlerin 
kararı, Millî Güvenlik Konseyinin kararı bizler için önem arz ediyor; ne var ki, 
bu kararların verilmesi, takip eden usul bakımından ne tam meşrudur, ne tam 
meşru değildir, bunu belirlemede de, her zaman, sağlıklı karar, maalesef, 
veremiyorlar. Elimizdeki en tipik örnek, 51 inci maddedeki statünün, meşru 
müdafaa hakkının devlete tanınmış olanıdır. Bu açıdan baktığımız zaman, bu 
meşru müdafaa konusunu, 1980'den sonra biraz daha yumuşatarak, önleyici 
meşru müdafaa dediğimiz bir kavram geliştirdi Birleşmiş Milletler Konseyi. Bu 
kararı da, 1981 yılında, İsrail'in, Irak'ın belli bölgelerini, birtakım reaktörlerini 
vurmasının üzerine, toplanarak verdi ve bir nevi, bizim hukukumuzda 
kullanılan potansiyel tehlike anlamında bunu algıladı.  

Değerli arkadaşlar, şu halde, saldırı amaçlı olan birtakım hücumlar meşru 
müdafaanın dışında kalmış oluyor, bir de, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin açıkça yasak ettiği haller bu kapsama giriyor. Bunun dışındaki 
durumları, her ülkenin kendi millî meclisleri belirlemek durumunda kalacaktır.  

Şimdi, içinde bulunduğumuz ortama baktığımız zaman, hükümet tezkeresi 
üzerinde, bu değerli Meclis ve değerli üyeleri, 92 nci maddenin bu çerçevedeki 
hükmüne bakarak bir karara, elbette ki, varacaktır. Burada, baktığımız zaman, 
milletlerarası hukukun meşru saydığı haller kavramına, iki açıdan bakmamız 
lazım -birçok kez bunu basına da açıkladım- bir, Amerika'nın tutumu 
bakımından bu farklı olabilir; iki, Türkiye'nin tutumu bakımından bu farklı 
olabilir. Şimdi, diyelim ki, bizim, gerçekten, Türkiye olarak, Amerika'yla 
beraber çok net bir şekilde ortak bir karar alıp, savaşa doğrudan doğruya girme 
durumumuz olsa, hakikaten, bu karşı karşıya gelebilir, bunu kabul ediyorum; 
ama -hükümet tezkeresinden benim anladığımı söylüyorum, bunu samimî 
olarak söylüyorum- bu hadise tamamen savunma amaçlı gözüküyor; yani, 
Türkiye'nin kendini savunması. Belki, bu arada yabancı kuvvetlerin burada 
bulunmasını, geçmesini, barınmasını da, yine, millî savunma bakımından o 
çapta ve o değerde algılamaya çalışıyorum. Aksi halde, saldırı amaçlı olduğunu 
düşünürseniz, elbette ki, bu tezkerenin o noktadan sakat olması lazım. Ben, 
hadiseye o açıdan bakmıyorum. 

Değerli milletvekilleri, son olarak şuna gelmek istiyorum: Anayasa 
Mahkemesi bakımından benim elimde kararlar var. Bu konuda, Sayın Sav'ın 
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iddia ettiği gibi, ortada bir Anayasaya aykırılık konusu yoktur. Bu konu, 
Anayasa Mahkemesinin önüne daha önce de gelmiştir. Elimdeki kararda 
Anayasa Mahkemesince "bu kararlar benim denetimim dışındadır" deniliyor; 
çünkü, Anayasanın bu konuda açık hükmü var, Yine "eşdeğer bir hüküm 
durumunda da değildir" deniliyor, iki. Bunun altını çizerek söylüyorum; çünkü, 
Sayın Sav, burada İçtüzük değişikliği olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi, 
1990 ve 1991'de iki kez, 107, 108 sayılı kararlarla alakalı vermiş olduğu 
mahkeme kararlarında net olarak bunu vurguluyor. Zaten, aksini söylemek de 
bir hayli zor. Anayasa Mahkemesi, düşünün bir kere, eldeki istihbarat 
bilgilerine göre hükümetin vermiş olduğu bir kararı özellikle güvenlik noktası 
ve tehlikenin boyutu yönleriyle inceleyecek ve böyle bir savunmanın gerekli 
olmadığına hüküm verecek ya da meşru olmadığına karar verecek; 
zannediyorum, bu, yerindelik denetimi dediğimiz oportünite denetimine girer 
ki, bir mahkemenin işi buraya kadar götürmemesi lazım. Nitekim, Anayasa 
Mahkememiz de bu konuda çok tutarlı davranmıştır. 

Benim bunun dışında söyleyecek fazla bir şeyim yok. Özellikle şunu 
söylüyorum: Bence bu konuda tartışılacak husus, bunun meşru olup 
olmamasından öte, hakikaten, böyle bir hareket Türkiye'nin lehine midir 
aleyhine midir, ülkenin içerisinde bulunduğu şartlarda böyle bir girişim doğru 
mudur eğri midir, savaş olursa ne olur olmazsa ne olur; bu Yüce Meclisin, 
bence, bunları konuşması lazım ve karar verirken de bunları düşünmesi lazım.  

Herkesi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kuzu. 
Sayın milletvekilleri, 63 üncü maddeye uygun olarak açtığım tartışma, 2 

aleyhte, 2 lehte üyemizin konuşmalarıyla sona ermiştir. Başta da ifade ettiğim 
gibi, Başkan olarak usule uygun davrandığımı ifade ediyorum. Önergenin, 
Başbakanlık tezkeresinin işleme alınması gerektiğine ve yapılacak müzakereler 
sonucunda bu konuda bir karar verileceğine inanıyorum. 

63 üncü maddenin son fıkrasında "Bu görüşme sonucunda oya başvurmak 
gerekirse, oylama işaretle yapılır" deniliyor. Buna gerek duymuyorum; 
yaptığım işlemlerin ve Başkanlığım süresince sürdürdüğüm usulün Anayasaya 
ve İçtüzüğe uygun olduğuna inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Başbakanlık tezkeresini okutmuştum.  
Gündeme devam ediyorum.  
Başkanlığımıza verilmiş bir önerge bulunmaktadır; okutuyorum:  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesine, Yabancı 

Silahlı Kuvvetler Unsurlarının 6 Ay Süreyle Türkiye'de Bulunmasına ve 
Muharip Unsurların Türkiye Dışına İntikalleri İçin Gerekli Düzenlemelerin 
Yapılmasına, Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair 
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Başbakanlık Tezkeresinin kapalı oturumda görüşülmesine ilişkin önergenin, kapalı 
oturumda bulunabilecek şahıslar dışındakilerin salondan çıkarılmasından önce, 
önergeyi verenlerin isimleriyle birlikte okunması talebimizi saygıyla bilgilerinize 
sunarız.  

 Mustafa Özyürek    Oğuz Oyan   
 CHP Grup Başkanvekili    CHP Grup Başkanvekili    
  Haluk Koç 
  CHP Grup Başkanvekili 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre 

verilmiş bir önerge vardı, kapalı oturum talep ediyordu; ancak, arkadaşlarımızın 
önergesi daha önce verildiği için, onu okuttum, sizlere arz ettim. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz birleşimde; yani, bir Başbakanlık 
tezkeresinin kabulüyle ilgili birleşimde bu konuda da tartışmalar olmuştu ve 
benim uygulamam, kapalı oturumla ilgili önergenin de kapalı oturumda 
okunması ve oylanması şeklinde olmuştu.  

Bununla ilgili 10 uygulama var. Bu uygulamalardan 6 tanesinde, kapalı 
oturum talebini içeren önerge okunmuş, daha sonra kapalı oturuma geçilmiş ve 
bu hususta karar verilmiş; 4 adedinde ise, kapalı oturum önergesi de kapalı 
oturumda okunmuş ve daha sonra, müzakereler devam etmiş. 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz, bir içtüzük değişikliğinde, bu boşlukların 
yorum suretiyle giderilmesini temin etmeye çalışmak bir tarafa, çok açık 
hükümler konulması gerektiğine inanıyorum.  

Baştan da ifade ettiğim müzakereleri yürütme tarzımı bugün de devam 
ettirmek üzere, kapalı oturumla ilgili olarak verilmiş önergeyi okutuyorum: 
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AK Parti Grup önerisinde yer alan "8.5.2003 Perşembe günkü 
birleşiminde ise gündemin 3 üncü sırasına kadar olan işlerin 
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına 
ilişkin" ifadesinin, 8.5.2003 Perşembe günü gece saat 24.00'te bittiği 
anlamına gelip gelmediği hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 1 77 8.5.2003 96-101 İsmail 
Alptekin 

Ahmet 
Küçük 

Mevlüt 
Akgün 

 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

burada, 6.5.2003 günü 75 inci Birleşimde aldığımız kararın esası, 8.5.2003 
günkü birleşimde gündemin 3 üncü sırasına kadar olan işlerin görüşmelerinin 
tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına 
sunulması şeklindeydi. Bu, sizlerin oylarıyla kabul edilen bir çalışma 
yöntemidir, gündemidir.  

Birleşim nedir; İçtüzüğün 1 inci maddesine baktığımızda "Birleşim, Genel 
Kurulun belli bir gününde açılan toplantısıdır."  

Perşembe günü -yani, bundan 10 dakika önce- başladığımız bir çalışma... 
Şimdi, cuma gününe girdiğimiz için, artık, o belirlediğimiz çalışma günü ve 
birleşim bitmiştir. O nedenle, biz, hâlâ, cuma günü de çalışmaya devam 
edersek, daha önce aldığımız kararın gereğini yerine getirmemiş oluruz; yani, 
usuldışı çalışmış oluruz; yani, eylemli bir şekilde yeni bir İçtüzük düzenlemesi 
yapmış oluruz.  

O nedenle, Sayın Başkandan istirham ediyorum; çalışmayı bu saatte 
sonuçlandırması lazım; çünkü, Danışma Kurulunda uzlaşma sağlayamadığımız 
için Adalet ve Kalkınma Partisinin önerisi olarak buraya getirilen öneride, 
perşembe günü çalışmamız öngörülmüştür. Perşembe günü bitmiştir; şimdi, 
cuma gününe geçtik. Cuma günü de çalışmaya devam edersek ne olur; keyfî bir 
şekilde eylemli tüzük değişikliği yapmış oluruz. Usulî açıdan, mesele budur.  

Değerli arkadaşlarım, bir diğer nokta -Sayın Kapusuz gülüyor- Meclisin 
verimli, sağlıklı çalışması önemlidir. Yoksa, biz buraya getirdik, 
çoğunluğumuz da var, gece yarılarına kadar, işte Meclisin beşte 1'i katılır, boş 
sıralarda bu kanunu çıkarırız diyebilirsiniz; ama, bu, çok sağlıklı olmaz. Bu 
sağlıksız ortamda ne çıkar; bu sağlıksız ortamda... (AK Parti sıralarından 
"kanun çıkar" sesi)  

Evet, çıkan kanun olmaz değerli arkadaşlarım; başka bir şey olur, bir 
şeyler çıkıyor tabiî.  

Bu sağlıksız ortamda, öyle bir noktaya geliyor ki, işin özü kayboluyor.  
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Şimdi, bu ülkede, her meslek grubu içerisinde, dürüst, namuslu insanlar 
vardır, dürüst, namuslu, görevini yapan insanlar da vardır ve maalesef, adlarını 
bile pek çoğunuzun hemen sayabileceği şekilde, bu halkın, bu Hazinenin 
paralarını hortumlayan işverenler de vardır. O nedenle, böyle genellemelerden 
kaçınmak lazım. Hani, bir ara, televizyonda "Bizimkiler" dizisi vardı. Orada, 
kapıcılarla ilgili bir espri yapılırdı, ertesi gün kapıcılar ayaklanırdı, 
muhasebecilerle ilgili espri yapılırdı, ertesi gün muhasebeciler ayaklanırdı. O 
nedenle, bu genel nitelemeler "işveren üçkâğıtçıdır, işçi dürüsttür" veya tersi; 
bunların, hepsi yanlış yaklaşımdır. İşverenin de dürüstü vardır, namuslusu 
vardır, maalesef, üçkâğıtçısı da vardır. Olaya böyle bakmak lazım.  

Şimdi, bir arkadaşımız dedi ki: "Adıyaman'a gelsinler; yeter ki gelsinler 
de, istismar etsinler." 

Değerli arkadaşlarım, amacımız şu: Türkiye Cumhuriyetinin, 
Anayasasında, sosyal devlet olduğu yazılıdır. Biz, hem Adıyaman'a fabrika 
kurulsun, işyeri açılsın hem de işçilerimiz, orada, insanca çalışsın istiyoruz.  

FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Sayın Başkanım, bu usul 
hakkında konuşmayı aştı. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Bizim amacımız bu, bizim niyetimiz 
bu. Bunu sağlamak Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin görevi, bunu 
sağlamak hepimizin görevi. Yoksa, bazı ülkelerde olduğu gibi, insanları yok 
pahasına, karın tokluğuna çalıştırmak kalkınma değildir, büyüme değildir. Bazı 
işverenlerimiz, ne yazık ki, Türkiye'de, bir fikri, bir anlayışı enjekte etmeye 
çalışıyorlar; diyorlar ki "Çin'de, Uzakdoğu'da ne oluyor; insanlar, neredeyse 
bedava, 1 dolara, 2 dolara çalışıyor, onlar kalkınıyor, biz kalkınmıyoruz." 
Arkadaşlarım, kalkınmaktan maksat, insanların, çalışıp, emeğinin karşılığında 
insanca yaşamasıdır. İstirham ediyorum; bu beyin yıkama faaliyetlerinden 
hepimiz uzak duralım; ne olur, insanlarımıza, insanca yaşamayı çok 
görmeyelim. Bunu, çok üzüntüyle karşıladım, gerçekten yüreğim sızladı. Bu, 
belli çevrelerin yanlış propagandalarının buralara kadar gelmesi, 
milletvekillerimizin kafasında bile yer etmesi, ne kadar hüzün verici değerli 
arkadaşlarım!  

Türkiye Cumhuriyeti, bir sosyal hukuk devleti değil mi, sosyal devletin 
amacı, herkese insanca yaşayacağı şartları sağlamak değil mi; elbette, işsizlik 
en büyük felakettir; herkese iş verebilmeliyiz. Kalkınmanın, büyümenin 
yollarını bulalım; ama, kalkınmanın, büyümenin nimetlerini de eşit bir şekilde, 
dengeli bir şekilde paylaşalım. Bunun yolu da, işte, insana, insanca yaşayacağı 
ücreti vermektir. Tartıştığımız yasa tasarısının esası bu.  

Sayın Kafkas "neyi tartıştığımız kayboldu" dedi. Gerçekten, bazı 
konuşmalara baktığımız zaman, neyi tartıştığımız kayboldu; ama, tartıştığımız 
olay, değerli arkadaşlarım, iş huzurudur, işçi - işveren ilişkisinde işçinin de 
hakkını korumaktır, işverenin de hakkını korumaktır. Bunu sağlamazsanız, bu 
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dengeyi kuramazsanız, insanlar birbirine girer, kargaşa çıkar. Onun için biz 
yasa yapmaya çalışıyoruz, onun için bu amaçla çalışıyoruz.  

O nedenle, bu düzeltmeleri yapma ihtiyacını duydum, onu belirtiyorum; 
ama, tekrar başa dönersek, bir an önce bu çalışmalarımıza ara verelim, salı 
gününden itibaren normal gündemimize devam edelim. Bu yasa elbette 
çıkacaktır; ama, sağlıklı görüşme ortamında çıkmalıdır, herkesin rahat rahat 
takip edebileceği bir ortamda çıkmalıdır. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün 
gecikmesinde ülke için, Türk ekonomisi için büyük bir zarar olacağına bizi 
ikna edin, çalışalım.  

Bir İş Kanunu var -bütün konuşmacılar bunu söylüyor- bu İş Kanununun 
bazı maddelerini şöyle veya böyle değiştiriyoruz; böyle bir ihtiyaç olabilir. 
Doğrusu, eski kanunun hiçbir değişiklik görmeyen maddelerini de niye tekrar 
buraya görüşmeye getirdik, onu da anlayabilmiş değilim. Yani, Sayın 
Bakanımızın, Sayın Hükümetimizin daha pratik, özünde mutlaka değişiklik 
yapılması gereken maddelerle ilgili değişiklikler yapması gerekirken, aynen 
devam eden maddeleri tekrar bizim önümüze yeni bir madde gibi getirip 
müzakereye açması da doğru bir yöntem değil. Kısa sürmesi açısından bu 
olabilirdi. O nedenle, çalışmalarımız, Danışma Kurulu önerisi sonrasında 
aldığımız karar çerçevesinde, perşembe günü itibariyle bitmiştir. Cuma günü 
bu çalışmaya devam etmemiz, bir eylemli İçtüzük düzenlemesidir, Anayasaya 
aykırıdır, İçtüzüğe aykırıdır. Bunu, Sayın Başkanımızın takdirine sunmak 
istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, teşekkür ediyorum. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Hüsrev Kutlu Adıyaman 

halkından özür dilemelidir; küçük düşürdü Adıyaman halkını. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; elbette, bir değerli grup başkanvekilimiz görüşlerini ifade ettiler; 
ancak, Anayasanın açık hükmü ortadadır. Bir teklifin veya tasarının 
kanunlaşabilmesi için öngörülen hususlar vardır. Bunların başında, karar 
yetersayısı bellidir, toplantı yetersayısı bellidir. Bu Meclis de şu anda 
çalışmaktadır. Sizin konuştuğunuz dakikalarda bile fiilen çalışma süresinin 
devam ettiğini, siz, yaptığınız konuşmayla, katkılarınızla, devamlı olduğunu, 
devam edilebileceğini orta yere koydunuz.  

Değerli arkadaşlar, lütfen dikkat buyurun, o günkü grup önerisinin sadece 
perşembe gününe ait kısmını okudu Mustafa Bey. Bu, mutabakat 
sağlayamadığımız, Danışma Kurulunda anlaşamadığımız metnin tamamını 
okuyorum; yani, Bektaşi tipi olmasın. 
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MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Tamamını okudum. Tutanaklardan 
baksınlar.  

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hayır efendim... Bakın, lütfen dikkat 
buyurun efendim... Ben okuyacağım efendim. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ben hiç çarpıtma yapmam. Sayın 
Kapusuz, ben ömrümde çarpıtma yapmadım. Tamamını okudum. Tutanaklara 
bakılsın. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Mustafa Bey, okuyorum efendim; lütfen 
dikkat edin. Grup önerisi şudur efendim: "Genel Kurulun 6.5.2003 salı günkü 
(bugün) -o gün, burada, Mecliste alınan kararı okuyorum- birleşiminde sözlü 
sorular ile denetim konularının görüşülmemesi, daha önce gelen kâğıtlar 
listesinde yayımlanan, bastırılarak dağıtılan 133 sıra sayılı kanun tasarısının 48 
saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına alınması ve bu birleşimde kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülerek çalışma süresinin ise 15.00-20.00 saatleri 
arasında olması -salı günü için- 7.5.2003 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü 
soruların görüşülmemesi ve çalışma süresinin -lütfen, dikkat buyurun- 15.00-
19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında olması..." 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Perşembeye gel... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Geldik perşembeye...  
"8.5.2003 Perşembe günkü birleşimde ise gündemin 3 üncü sırasına kadar 

olan işlerin..." 
OĞUZ OYAN (İzmir) - "İse" yok. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, benim verdiğim metin bu.  
"...görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının 

Genel Kurulun oylarına sunulması önerilmiştir." 
Eğer, saat 24.00 demiş olsaydım, ben, burada... Lütfen, dikkat buyurun 

arkadaşlar... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hangi kısmı atladım?! Lütfen... Beni, 

çarpıtmakla suçluyorsun. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkan, çarpıtmıyorum. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hayır... Hayır... Hayır... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Okuduğum metin... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Son kısmının tamamını ben okudum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Okumadınız... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
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MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - "İş bitinceye kadar" diye okudum. 
Tutanaklardan çıkarılsın... Beni ithamdan vazgeçin. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Okumadınız... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Lütfen Başkanım... Bakın, ben sizi 

dinledim. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hayır, ben ne söylediğimi biliyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ben orada da müdahale etmedim. Ben de 

açık bir şey söylüyorum; gönderdiğim metin budur, bu gönderdiğim metni 
okuyorum. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Son kısmını ben de aynen okudum. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Lütfen, dikkat buyurun; ama, benim 

orada ilginizi çektiğim nokta şudur arkadaşlar: Demek ki, 24.00'e kadar çalışma 
arzusunda olsaydık, bu Genel Kurul, bu kararı 24.00'e kadar almış olsaydı, 
sizin dediğiniz gibi yapmalıydık; ama, öyle olmadığı için, 24.00'e kadar olan 
kısmı ayırmışız; ama, demişiz ki, perşembe gününe gelince, 24.00'ten sonra 
dahi çalışacağız. Ne zamana kadar? (CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Hayır... Belki 23.00'te bitecek... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ne zamana kadar; bitimine kadar... 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Nereden biliyorsun?!. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Neyin bitimine kadar; gündemdeki 1 inci 

sıradaki İş Kanunu Tasarısı, 2 nci sıradaki Sağlık Bakanlığıyla ilgili kadro 
kanunu dahil olmak kaydıyla 3 üncü sıraya kadar çalışacağız demişiz.  

Bu Meclis çalışır veyahut da çalışmaz; ama, olay bundan ibarettir. 
Dolayısıyla, şu anda, Sayın Başkanımızın önermiş olduğu "24.00'te süreniz 
dolmuştur; bu saatten sonra eylem olarak, siz, bir İçtüzük ihdas ediyorsunuz" 
iddiası doğru değildir. İçtüzüğe göre yapmış olduğumuz uygulama uygundur. 
Geçmişte, arkadaşlarımızdan, bürokratlarımızdan da örneklerini getirtmek 
mümkündür. Açık ve net, şimdiye kadar, bu şekliyle onlarca defa, biz, 
sabahlara kadar çalışmışızdır. Dolayısıyla, bunun yazılma tekniği de bundan 
ibarettir.  

Ben, Başkanlığın tutumunun doğru olduğunu, usul yönünden doğru bir 
karar ve uygulama yaptığını ifade ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Başkan uygulamaya daha 
karar vermedi. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
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Sayın Özyürek, efendim... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, benim söylediklerimi 

Sayın Kapusuz çarpıtarak söyledi. Onun için, bunu tavzih etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, belki orada bir sürçülisan olmuş olabilir; ama, 

söylediğiniz sözler zabıtlara geçti. Aynen söyledi. O da, zaten, metni okudu. Bu 
hususta yeni bir tartışmaya gerek duymuyorum Sayın Özyürek, lütfen...  

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ama, Sayın Başkan, ben, elimdeki 
metni okudum. Ben, bu Genel Kurulu hiçbir zaman yanlış bilgilendirmem.  

BAŞKAN - Sayın Özyürek...  
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Başkaları için önemli olmayabilir; 

ama, bu, benim için çok önemli bir suçlamadır.  
BAŞKAN - Sayın Özyürek, 1 dakika içerisinde konunuzu izah edin 

efendim.  
Buyurun.  
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Değerli arkadaşlarım, salı günkü, 

çarşamba günkü çalışmalarla ilgili bir şeyi burada okumamın manası yok ki. 
Ben, perşembe gününü okuyorum. Perşembe günü için de -işte Başkanlığımızın 
dağıttığı metin budur- aynen "Genel Kurulun toplantı günlerinden, falan, falan, 
falan... Perşembe günü görüşmelerin bitimine kadar devamı" diyor. Ben de, 
bunu aynen okudum.  

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - "Bitimine kadar" demediniz. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Efendim "bitimine kadar" diye 

okudum zaten, farklı bir şey okumadım ki. Ama, benim derdim şu: Sayın 
Kapusuz, kalktı "Grup Başkanvekili sizi kandırdı" dedi. Bu, benim için...  

BAŞKAN - Estağfurullah. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Hayır, sonucu bu.  
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Demedi. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Sonucu bu, değerli arkadaşlarım.  
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Tutanaklar gelsin.  
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Söylenen sözün sonucu budur.  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Hayır efendim...  
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Yani "Sayın Özyürek, kalktı, burada 

eksik okudu, çarpıttı" demektir.  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ben, öyle bir şey söylemedim. 
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MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Ben, bu Meclise çok saygısı olan bir 
insanım, hiçbir konuyu çarpıtmam, her konuda doğruyu söylerim. Birbirimizi 
anlarız, anlamayız; ama, birbirimize, kandırdı demek çok yanlıştır.  

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Demedi öyle. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Ben, bunu değerli arkadaşıma 

yakıştıramadım.  
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Demedi zaten.  
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Şimdi, bazı insanlar vardır, çok ağır 

şeyler söylersiniz aldırmaz; ama, ben, Mustafa Özyürek olarak, Sayın 
Kapusuz'un bu dikkatsiz ifadesinden de son derece rahatsız oldum, büyük bir 
üzüntüyle karşılıyorum ve bizim getirdiğimiz şey doğrudur; eğer öngörseydi, 
düşünseydi, cuma, cumartesi, pazar diye söylerdi.  

Şimdi, efendim, bir saat bildirmemişsiniz. 23.00'te de bitebilirdi, 22.00'de 
de bitebilirdi; o nedenle bildirmediniz.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Cuma gününe sarktığı andan 

itibaren, sizin getirdiğiniz kararda olduğu gibi, çalışmak mümkün değildir; 
İçtüzüğe aykırıdır. Bunu açıkça ifade ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Özyürek, teşekkür ediyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkanım, yerimden bir şey 

söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN - Buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Değerli Grup Başkanvekilimizi kırmak 

veya -kendi yorumu olarak üzerine almış olduğu iddia gibi- bir itham altında 
tutmak, kesinlikle, aklımın ucundan geçmemiştir. Benim biraz önce anlatmaya 
çalıştığım husus, yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak için, grup önerisinin 
tamamını okuyorum" dedim. Grup önerisini bendeniz yazıp getiren bir 
arkadaşınız olduğum için, bu metnin baştan sona doğru anlaşılması için, salı 
günü şu saate kadar, çarşamba günü şu saate kadar, perşembe günü ise, 
bitmemesi halinde, gündemin 3 üncü sırasına kadar çalışılmasını öneriyorum 
demişim; yoksa, arkadaşımızı kandırmak veyahut da itham etmek gibi bir şey 
söylemiyorum.  

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Ne biçim düzenleme yapılmış Sayın Başkan. 
BAŞKAN - İktidar Partisinin ve Anamuhalefet Partisinin Grup 

Başkanvekillerinin birbirleri hakkında herhangi bir sitemde bulunduğu varit 
değildir. Belki bir sürçülisan olmuştur veya eksik okumuştur Sayın Özyürek 
ilgisi nedeniyle. Konu vuzuha kavuşmuştur. İki Grup Başkanvekilimize de 
teşekkür ediyorum. 
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OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, yanlış düzenleme yapılmış. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 8.5.2003 Perşembe 

günkü birleşiminde gündemin 3 üncü sırasına kadar olan işlerin görüşmelerinin 
tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına 
sunulması önerilmiştir. Bu, bir grup önerisidir. Genel Kurulun 6.5.2003 tarihli 
75 inci Birleşiminde bu öneri kabul edilmiştir.  

Saygıdeğer milletvekilleri, Başkanlığın tutumu, bugüne kadar yapılan 
uygulamalara uygundur. Danışma Kurulu veya grup önerisiyle bir kanunun 
bitimine kadar uzatma yapıldıysa, Genel Kurul bugüne kadar hep çalışmıştır. O 
nedenle, Başkanlığın tutumunda usullere ve İçtüzüğe aykırı bir durum 
bulunmamaktadır. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, cuma, cumartesi de 
çalışacağız herhalde?! 

BAŞKAN - Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
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Genel Kurulca kabul edilmeyen bir madde metninin içerik olarak başka 
bir maddeye eklenerek görüşülüp görüşülmeyeceği hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 
22 1 112 29.7.2003 68-70 Bülent Arınç Mevlüt Akgün Yaşar Tüzün 

 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, 

burada yasama faaliyetlerine aykırı bir iş yapılmaktadır; bu önerge, bunun yeni 
bir kanıtıdır.  

Esasen, bugün, Topluma Kazandırma Yasasının geçen gün iptal edilmiş 4 
üncü maddesini, yeniden, 4 üncü madde olarak, aşağı yukarı aynı öz, aynı 
muhtevayla buraya getirerek tartışmak, İçtüzüğümüzün 88 ve 89 uncu 
maddelerindeki düzenlemelere aykırıydı. Şimdi, aynı olayı, bugün, ikinci kez 
yaşıyoruz. Biraz önce, bu Meclisin iradesi, geçici 1 inci maddenin reddi 
yönünde tecelli etmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu, Yüce Meclisin verdiği bir karardır. 330 oyu 
bulamamış bir geçici madde vardır, geçici madde 1. Şimdi, burada hülle 
yaparak, yeniden, sanki, bu, hiç burada reddedilmemiş gibi, aynı maddeyi, 
birinci paragrafı da motamo aynı olan ve devamı da öz itibariyle aynı olan bir 
önerge vererek bu Meclisin iradesiyle alay mı edilmektedir?!  

Değerli arkadaşlarım, yasama işi ciddi bir iş. Bir İçtüzük var; 
beğenmiyorsanız, getirin, değiştirin; çoğunluğunuz var; ama, bu İçtüzük burada 
dururken, ben, bu oyunun kurallarını istediğim dakika değiştiririm deme 
hakkına hiç kimse sahip değildir. Hukuk, herkes için lazım, herkes için! Bu 
oyunun kuralları burada yazılmıştır. Siz, şimdi, oyunun kuralları işinize 
gelmeyince, ben, mızıkçılık ederim, oynamam diyorsunuz. Bunun özü budur. 

HASAN ANĞI (Konya) - Ne alakası var! 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Bunu yapamazsınız... Bunu yapamazsınız. 

Hukuk, herkes için gereklidir değerli arkadaşlarım. Bu, bir hukuk ihlalidir. Bu 
hukuk ihlalini -bunun özü, içeriği, ayrı mesele- böyle bir hukuk ihlalini yapan 
Meclisin saygınlığı yitirilir değerli arkadaşlarım. Kendinize saygıyı yitirirsiniz. 
Biz, size olan saygımızı yitiririz. Böyle bir şey yapamazsınız; buna hakkınız 
yoktur. Yaparsanız da, bu, Anayasa Mahkemesine kadar gider; bu Meclise 
zaman kaybettirirsiniz. Meclisin iradesi oluştuktan sonra, bunu, daha aradan 
beş dakika geçmeden, yarım saat, bir saat içinde yeniden oluşturmaya 
kalkışmak, Meclise karşı yapılmış bir saygı eksikliğidir, saygı noksanlığıdır. 
Bu saygı kusurunu, ben, işleyenlere de yakıştıramıyorum.  

Bu önergenin geri alınmasını ve bunun onarılmasını talep ediyorum. 
Meclisin onurunu korumak, sadece muhalefetin işi değildir arkadaşlar! 
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Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
AHMET YENİ (Samsun) - Allah Allah! 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oyan. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, ben de usul hakkında söz 

istiyorum. 
BAŞKAN - Usul hakkında Sayın Grup Başkanvekiliniz konuştu.  
Salih Kapusuz Beyin de konuşma talebi var. 
Buyurun Salih Bey. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; gecenin bu saatinde tartışma meydana getirmek için söz 
almadım; ancak, bir hususu düzeltmek mecburiyetinde olduğumuz için bu sözü 
almış bulunuyorum. İçtüzüğümüze göre, reddedilmiş bir metin, motamo aynı 
getirilmesi halinde bir yıldan önce getirilemez; ama, muhtevasında, şeklinde ve 
ifadelerinde değişiklik yapılırsa, bunun için bir engel söz konusu değildir.  

Topluma Kazandırma Yasasından bahsedildiği için ifade etmek istiyorum 
ki, orada çok ciddi değişiklikler yapılmıştır. Belki, arkadaşlarımız bunu 
dikkatlerinden kaçırmış olabilirler; ama, bir hükümlü için veyahut da bir suçlu 
için, sekiz yıllık ceza on yıla çıkarılmışsa, bunun muhtevası, sizce, değişti mi 
değişmedi mi; elbette değişmiştir. İki yıllık bir süreyi küçümseyebilir misiniz?! 

Dolayısıyla, bizim, yapmış olduğumuz, sizlerle paylaşmak istediğimiz 
husus açıkça şudur: Evet, benzeri durumlarda değişiklik önergesi verilme 
hakkına sahip olunduğunu biliyorsunuz. Bir sonraki maddeyle ilgili olarak bir 
düzenleme yapılmıştır; bir önceki reddedilmiş maddeden farklı bir 
düzenlemedir. Burada, bunun, bu maddeye entegre edilmesinde, bu değişiklik 
önergesinin bu maddeyle irtibatlandırılmasında usul yönünden hiçbir hata söz 
konusu değildir, yapılan işlem İçtüzüğe de uygundur. Bu yapılanların hiçbir 
tanesi de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mehabetine, onuruna bir sıkıntı 
getirmez. Kurallara uygun işlem yapıyoruz. Hem, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onurunu korumak...  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, toparlayın lütfen.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...bütün milletvekillerine ait bir görevdir. 

Bu konuda en ufak bir sıkıntı söz konusu değildir. Değerli arkadaşlarımızın bu 
ve benzeri konularda yapmış olduğu siyasî değerlendirmelere katılmak gibi bir 
mecburiyetimiz yok.  

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Alicengiz oyunu bu!..  
BAŞKAN - Teşekkür ederim.  
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OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Atilla Kart'ın usul hakkında 
konuşma isteği vardı... 

BAŞKAN - Sayın Kart, aleyhte söz isteğinizi tekrarlıyor musunuz 
efendim?  

ATİLLA KART (Konya) - Evet efendim.  
BAŞKAN - Buyurun. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ciddi bir 

hukuk ihlali yapıyoruz. Geçici 1 inci madde, tasarının tümünü doğrudan 
etkileyen bir madde. Bu maddeye yönelik olarak 88 ve 89 uncu maddelerdeki 
işlemler yapılmadan tasarının tümünün oylanması kesinlikle mümkün değil. 
Tasarının tümünün oylaması esnasında, geçici 1 inci maddenin oylama dışında 
tutulması da usulen söz konusu değil; çünkü, 88 ve 89 uncu maddelerdeki 
prosedür işletilmemiş durumda.  

Bakıyoruz, 10.4.2003 tarihli Meclis kararında, çok açık bir şekilde, 
"gerekli çoğunluk" ifadesiyle, hem madde üzerinde nitelikli çoğunluğun hem 
de tamamı üzerinde nitelikli çoğunluğun aranacağı belirtiliyor. Bu sebeple, 
geçici 1 inci maddeye ilişkin biraz evvel sözünü ettiğimiz uygulama 
yapılmadan tasarının tümünün oylanması mümkün değil. Bunun da ötesinde, şu 
anda, daha da vahim bir uygulama yapılıyor; reddedilen geçici 1 inci madde, 
içerik olarak, aynen geçici 3 üncü maddeye ithal ediliyor, aynen geçici 3 üncü 
maddeye ekleniyor. Parlamentonun ortaya çıkan iradesi hiçe sayılarak, 
İçtüzüğe aykırı bir şekilde önerge veriliyor. Burada, Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubunun her ne pahasına olursa olsun bu tasarıyı kanunlaştırmak amacı içinde 
olduğu anlaşılıyor.  

Bu sebeple, bu noktada çok daha fazla değerlendirme yapmak belki 
gerekmiyor; ama, ben, Başkanlık Divanını göreve davet ediyorum. Ortada 
İçtüzüğün açık bir ihlali söz konusu olduğuna göre, Başkanlık Divanı, 
Başkanlık makamı, bu olaya resen müdahale etmek durumunda. Başkanlık 
makamı, bu konuda resen değerlendirme yapmadan Genel Kurul görüşmelerini 
bu şekliyle devam ettirdiği takdirde, açık bir şekilde İçtüzük ihlali yapmış 
demektir. Buna sebebiyet verilmemesi gerekir. Bunu, özellikle tutanaklara 
geçirmek bakımından ifade etmekte yarar görüyoruz.  

Bu düşüncelerle, tekrar, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 
Sayın milletvekilleri, verilen önerge üzerinde, İçtüzüğümüzün 63 üncü 

maddesine göre, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan iki değerli 
milletvekilimiz aleyhte, AK Parti Grubundan da bir değerli milletvekilimiz, 
Grup Başkanvekilimiz, gerekçesini açıklayarak lehte beyanda bulunmuşlardır.  

Bu madde, nasıl bir müzakere yapılacağını belirttikten sonra, Başkanlığa, oya 
başvurup vurmama noktasında takdir hakkı vermiştir. Zaten, önerge, Genel Kurulun 
oyuna sunulacağına göre, bu noktadaki görüşü Genel Kurul ortaya koyacaktır. 
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Gündemin, oturum aralarında getirilen grup önerileriyle değiştirilmesinin 
mümkün olup olamayacağına ve bu oylamanın sonraki birleşimde 
“Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” kısmında yer alarak yapılıp 
yapılmamasına dair 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 
22 2 31 19.12.2003 78-80 Nevzat Pakdil Suat Kılıç Ahmet Küçük 

 
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Sayın Başkan, şunu hatırlatmak isterim, 

63 üncü maddeye göre, sanırım, söz hakkım 10 dakika. "...Onar dakikadan 
fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir" 
hükmünü amir 63 üncü madde.  

Ben, sabrınızı suiistimal etmeyeceğim. 
BAŞKAN- Sayın Anadol, sehven söylediğim rakamı düzeltiyorum. 

Konuşma sürenizi düzelttim; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (Devamla)- Gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sizden istirham 

ediyorum, önemli olan, bu Meclisin kendi koyduğu kurallara uygun 
çalışmasıdır. Bizim anayasamız, İçtüzüğümüzdür; yani, çok sevdiğim, 
saydığım, AK Partinin Grup Başkanvekili Eyüp Fatsa'nın söylediği belki 
derneklerde geçerlidir. Elbette "kongre, gündemine hâkimdir" diye bir hukuk 
kuralı da vardır; ama, İçtüzükte bu uygulanmaz. Çünkü, İçtüzükte ne yazıyorsa, 
onu uygulamaya mecburdur Başkanlık Divanı, o usuller içinde oylama yapılır. 
Aksi halde, yapılan iş hukuken batıl olur, geçerli olmaz. 

Şimdi, biz, her şeyi çoğunluk terazisine vurursak, her şeyi buradaki 
çoğunluğa göre ölçer biçersek, her şeyi buradaki çoğunluğa göre 
kararlaştırırsak, niye İçtüzük var arkadaşlar, niye İçtüzük var?! Bu İçtüzüğe biz 
uymazsak, yurttaşlar yasalara neden uysunlar?!  

Bir daha okuyorum değerli arkadaşlarım... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - İçtüzükte "gündemine hâkimdir" yazıyor.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - "Gündemine hâkimdir" yazmıyor. 

Neresinde var, bana gösterin allahaşkına! Rica ediyorum, neresinde var, 
gösterin! Yok böyle bir şey! Ne diyor: "Bu durumda istemin oylanması ilk 
birleşimin gündemindeki Başkanlık sunuşlarında yer alır ve Genel Kurul işaret 
oyuyla karar verir."  

Şimdi, ilk birleşim ne zaman; yarın sabah, saat 11.00'de. Başkanlık 
sunuşuyla beraber oylanması lazım. Tereddüde yer yok, herhangi bir tartışmaya 
yer yok; ama, ona rağmen, gerçekten yangından mal kaçırır gibi bunu burada 
oylamaya kararlısınız. Vazgeçin... Sanki, kıyamet mi kopar yarın oylarsanız?! 



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

1760 
 

Haa, söyleyeyim, bir kopya vereyim, Anayasa Mahkemesine gittiğimiz 
vakit, bu oylama bizim işimize yarar. Uyarıyorum sizi, baştan beri, 3 Kasımdan 
bu tarafa uyarıyoruz. Cumhurbaşkanından geri döner diyoruz, Cumhurbaşkanı 
sizin partiden mi diyorsunuz; Anayasa Mahkemesinden geri döner diyoruz, 
başka bir şey söylüyorsunuz; ama, dediğimiz teker teker çıkıyor, ya 
Cumhurbaşkanından geri dönüyor ya da Anayasa Mahkemesince iptal ediliyor. 
O zaman da diyoruz ki, bu Meclis ucuza çalışmıyor, bu Meclisin bütçesinde 
saçı bitmedik yetimin hakkı var, israfa lüzum yok, avare çalıştırmayın bu 
Meclisi; hayır... 3 Kasımdan bu tarafa, vaktimizin yarısından çoğu, ya 
Cumhurbaşkanından geri dönen ya da Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 
yasaları tekrar tekrar görüşmekle geçti; komisyonlarda tekrar görüşme, Genel 
Kurulda tekrar görüşme! Yazık değil mi sizlerin, bizlerin emeğine, yazık değil 
mi bu milletin parasına, bütçeye?!  

Bunda ısrar ediyorsunuz, yapmayın. Yani, bunu, burada şimdi oylarsınız... 
Gerekçe ne; Sayın Başkan "Danışma Kurulunun buna benzer uygulamaları var; 
Danışma Kurulu kararları, oturumlar sırasında oylandı" dedi. Canım, 
oylandıysa, yanlış olmuş. Ta Mecelleden bu tarafa gelen bir hukuk kuralı var, 
hâlâ geçerlidir. Ne diyor Mecelle: "Kötü misal emsal olmaz." "Kötü misal 
emsal olmaz." Yani, yasaya, İçtüzüğe aykırı bir uygulama olmuşsa ve bu 
uygulama yanlışsa, onu, uygulama diye, emsal diye buraya dayatmaya, o 
yanlışı Meclise bir daha tekrar ettirmeye hakkımız yok arkadaşlar. Haa, ona 
rağmen oylarsanız, bu, sizin hesabınıza hiç de iyi bir not olmaz. Yarını bile 
beklemeye tahammülü olmayan, bütçenin arasına zorla sokarak belediyelerin 
tüzelkişiliğine son veren, mahallelerin tüzelkişiliğine son veren, Denizli'yi, 
geçmişteki Kırşehir'e, Malatya'ya çeviren bir anlayış buraya hâkim olursa, bu, 
gerçekten, sizin hesabınıza iyi olmaz. Ben rica ediyorum, İçtüzük neyse, onu 
uygulayın. Bir gün beklemekle, zarar gelmez. Bu tartışmayı yarın yapalım; 
istirham ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Bugünün işini yarına 

bırakma diye bir atasözümüz var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Araslı, buyurun. 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün, 

burada, hukukun ve Anayasanın üstünlüğünün ne anlama geldiğini hep birlikte 
konuştuk. Ben bir şeyler söyledim, sizin Grubunuz, Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubu adına değerli milletvekili arkadaşlarım bir şeyler söylediler. Ondan 
aklımızda eğer bir şeyler kalmışsa, bu usul tartışmasının açılması bile 
gereksizdir. Yani, burada, Mecliste bir çoğunluk, eğer her aklına estiği anda, 
günlük birleşimlerin gündemini oturum aralarında değiştirmeye kalkışırsa, bu 
İçtüzüğün varlığının ne anlamı kalır; ben size sormak istiyorum. 
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Burada bir arkadaşım kalkıyor, bir Grup Başkanvekili arkadaşım "Meclis 
gündemine hâkimdir" diyor. Evet, doğru, hâkimdir; ama, o gündemi, ne zaman 
en son belirleyeceğimizi gösteren bir yer var, bir hukuk kuralı var, o da, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğü. Bu İçtüzüğün 19 uncu maddesini 
gözden geçirdiğimiz zaman, gündemle ilgili belirlemenin birleşimin başında 
yapılabileceğini görüyoruz. Birleşimden ne anlamak gerektiğini de, yine, 
İçtüzük, 1 inci maddesinde ortaya koyuyor. Şimdi, birleşim başlamış, 
oturumlarında biz görüşmelerimizi yapıyoruz ve bir oturumda, birleşim için 
belirlenmiş olan gündemi değiştirmeye kalkışıyoruz. Yani, bunu yapmaya 
hakkımız var mı?! Eğer biraz Türkçe biliyorsak, eğer ne okuduğumuzu 
anlayabiliyorsak, bu İçtüzüğe göre, şurada yapılmaya kalkışılanı, Adalet ve 
Kalkınma Partisinin getirmiş olduğu teklifi ne oylamaya ne de görüşmeye 
imkân vardır. O nedenle, ben, Sayın Başkandan rica ediyorum, bu öneriyi oya 
bile sunmasın. Görüşmeye bile açılması hata olmuştur; hatanın neresinden 
dönülürse kârdır. Sayın Başkan, hiç değilse oylamaya sunmasın. Burada, biz, 
dün, Anayasaya saygının, Anayasanın üstünlüğünün ne demek olduğunu 
görüşmüş, tartışmış bir Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bunu oylamak 
durumunda kalmayalım, böyle bir ayıbın altına girmeyelim. Anayasaya saygı, 
ilk önce bizi bağlayan Anayasanın üstünlüğüne saygıdan başlar; hukukun 
üstünlüğüne saygı, ilk önce bizi bağlayan kurallara Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak saygıdan başlar; kendi koyduğumuz kurallarla kendimizi bağlı 
kılmakla başlar.  

Eğer, biz, burada, kendi koyduğumuz kurallara uymazsak, onları bir 
kenara atmakta sakınca görmezsek, vatandaşın bizim yaptığımız kanunlara 
uymasını nasıl bekleyebiliriz?! O da "benim çoğunluğum var, benim 
çoğunluğum bu kurallardan hoşlanmıyor, uymak istemiyorum" dese, yapılacak 
ne olur?!  

Değerli arkadaşlarım, bunun oya sunulmasının bir ayıp olduğunu 
düşünüyorum, hukuka bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum, hukukun 
üstünlüğü anlayışını hiçe saymak olduğunu düşünüyorum ve oylandığı 
takdirde, bu ayıp yapıldığı takdirde, bu oylamaya katılmayı dahi çok büyük bir 
ayıp olarak gördüğümü sizlere ifade etmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Araslı, teşekkür ediyorum. 
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20 milletvekilinin bir kanun teklifinin tümünün oylamasının İçtüzüğün 
147 nci maddesine göre gizli oylama şeklinde yapılması yolundaki 
önergeler hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 2 32 20.12.2003 358-359 İsmail 
Alptekin 

Enver 
Yılmaz 

Yaşar 
Tüzün 

 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 147 nci maddesi, gerçekten, iki fıkrası 
birbiriyle çok fazla uyum halinde görülmeyebilen bir madde. Birinci fıkrasında 
ileriye sürülen kuralları okuduğunuz zaman ve Sayın Başkanın bize önerdiği 
yorumla birleştirdiğiniz zaman, 147 nci maddenin ikinci fıkrasının 
uygulanmasına imkân kalmamaktadır; yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
hiçbir şekilde, talep üzerine gizli oylama yapabilmesine imkân kalmamaktadır. 
Halbuki, 147 nci madde, gizli oylama imkânından bahsetmektedir. Hukukta bir 
hak tanınıyorsa, onun kullanılabilir olması gerekir; onun kullanılmasına imkân 
veren bir yorum yapılması gerekir. Tanıdığınız bir hakkı ortadan kaldıran, onu 
kullanılmaz hale getiren bir yorum, hukuk mantığıyla bağdaştırılamayacak bir 
yorumdur. Bundan önce eğer bu yoruma uymayan birtakım uygulamalar 
yapılmışsa, o, hukukun bu genel ilkesinden, bu çok doğal anlayışından uzak 
yorumlar olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her zaman, burada aldığı 
kararlarla İçtüzük düzenlemesi sonucunu doğuracak düzenlemeler yapabilme 
imkânına sahiptir. Burada, bu hususu oya sunmak ve aldığımız sonuç 
doğrultusunda hareket edebilmek imkânımız da vardır. Burada Sayın Başkanın 
yapacağı uygulamanın da, bir İçtüzük düzenlemesi niteliğini taşıma imkânı 
vardır. Ben, bir İçtüzüğün verdiği bir hakkı kullanılamaz hale getiren bir 
yorumla bu olayı sonuçlandırmayı, doğrusu, hukuk mantığıyla 
bağdaştıramıyorum. Onun için, Sayın Başkandan, gizli oy imkânını kullanılır 
hale getirecek bir doğrultuda hareket etmesini talep etmeyi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri olarak en doğal hakkımız niteliğinde görüyorum ve bu 
nedenle, bu önergeyi uygulamaya koymasını talep ediyorum.  

Bu konuda durum fevkalade açıktır. Sözü daha fazla da uzatmaya gerek 
yoktur diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Lehte Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lehte, Bursa Milletvekilimiz Sayın Faruk Çelik; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bir kanun 

teklifini hep beraber görüştük ve bunun sonuna gelmiş bulunuyoruz... 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Daha bitmedi, oylama var. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisine mensup değerli 

milletvekilleri, görüştüğümüz bu kanun teklifinin sonunda gizli oylama 
talebinde bulundular.  

Değerli arkadaşlar, bu talebi, arkadaşlarımız, İçtüzüğün 147 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına göre yapmaktadırlar. Şimdi, İçtüzüğün 147 nci 
maddesinin ikinci fıkrası ile birinci fıkrası arasında ciddi bir çelişki var. Sayın 
Araslı, burada, bunu ifade ettiler.  

Şimdi, takdir edersiniz ki, biz, burada, bir İçtüzük değişikliği yapmıyoruz, 
bir İçtüzük düzenlemesi de yapmıyoruz. Mevcut, meri, elimizdeki İçtüzüğe 
göre ve uygulamalara göre bir karar almak durumundayız.  

Aslında, Sayın Başkan, bugüne kadar, bu konuyla ilgili, yani, gizli 
oylamayla ilgili yapılan uygulamaları, taleplerin nasıl sonuçlandığını az önce 
örnekleriyle anlattılar; tekrar olmaması açısından söylüyorum: İçtüzüğün 81 
inci maddesine göre, bu görüştüğümüz kanun teklifi açıkoylamaya tabi 
işlemlerdendir ve İçtüzüğün 147 nci maddesinin birinci fıkrası da gayet açık bir 
şekilde diyor ki: "Açıkoylamanın İçtüzük uyarınca istem üzerine yapıldığı 
hallerde..."  

HALUK KOÇ (Samsun) - İstem üzerine...  
FARUK ÇELİK (Devamla) - Yani, açıkoylama yapılabilecek olan bir 

kanun teklifini görüştüğümüze göre, İçtüzüğün 147 nci maddesinin birinci 
fıkrasının son cümlesinde "bu hallerde -yani, açıkoylamanın olabildiği 
hallerde- gizli oylama yapılmaz" şeklinde gayet açık ve net bir hüküm var 
önümüzde. Kaldı ki, biz, yalnız bu hükümle de yetinmiyoruz. Bugüne kadar 
gelmiş geçmiş bütün Meclis Başkanları, açıkoylamanın yapılabildiği bu 
durumlarda, gizli oylamanın yapılamayacağını kayıtlara geçmişlerdir. Bunu, 
ben, bir kez daha huzurlarınızda ifade ediyorum. Yeni bir usul ihdas 
etmeyelim. 

Dün yaşanan olayları da bir kez daha hatırlatıyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelik.  
İnşallah, İçtüzük değişiklik çalışmalarımızda, bütün bunlar, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirilir.  
Usul yönünden lehte ve aleyhte konuşan değerli milletvekillerimizin görüş 

ve düşüncelerini beraberce aldık, dinledik. Başkanlığın bu konuda biraz önce 
size ifade ettiği kararı dışında bir değişiklik olmamıştır; dolayısıyla, verilen bu 
önergeyi işleme koymuyorum. 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Genel 
Kurula hitaben yaptığı konuşmadan sonra TBMM Genel Kurulunca bir 
deklarasyon yayımlanmasına ilişkin önergenin işleme konulup konulmaması 
hususunda  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 2 74 15.4.2004 26-33 Sadık 
Yakut 

Enver 
Yılmaz 

Türkan 
Miçooğulları 

 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve 
bağımsız milletvekili Ülkü Güney'le birlikte, Meclise bir önerge sunmuştur.  

Bu önerge, biraz önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Rauf Denktaş'ın Mecliste yaptığı konuşmayla ilgili Meclisin tutumu 
hakkındadır. Geçen yıl da, 6 Martta Sayın Denktaş Yüce Meclise hitap ettikten 
sonra, burada, buna benzer bir önerge sunulmuş, Meclisin daha önceki 
kararlarına atıfta bulunulmuş ve Meclisin tavrı açıklanmıştı. Bu defa ki 
önergenin de, özü itibariyle farkı yoktur. Burada da, Kıbrıs'la ilgili daha önceki 
Meclis kararlarına atıfta bulunulmakta ve Sayın Denktaş'ın tavrına destek 
verilmektedir. İçeriği itibariyle geçen yılki önergeden farklı değildir. O 
bakımdan, bu önergenin onaylanmamasının mevcut teamüllere aykırı olacağını 
düşünüyoruz. Geçen yılki uygulama bir teamül yaratmıştır ve Yüce Meclisin 
aynı teamülü sürdürmesini içtenlikle diliyoruz. 

Bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum ki, biz, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, Sayın Denktaş'ın burada ifade ettiği görüşleri büyük bir takdirle 
karşıladık; kendisine desteğimiz tamdır. 

Şunu da ifade etmek istiyorum ki, Sayın Denktaş'ın sözleri, içerik 
itibariyle, birkaç gün önce yaptığımız görüşmedeki bazı hükümet iddialarına 
açık bir cevap niteliğindedir, bunu tarihe tescil etmiştir. Gümrük birliği 
sırasında, özellikle, Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın üyeliğini zımnen kabul ettiği 
yolunda Sayın Dışişleri Bakanı tarafından ifade edilen görüşlerin gerçek 
olmadığını, belgesini okuyarak kanıtlamıştır. Bunu, bu vesileyle belirtmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum: Sayın 
Denktaş'ın yaptığı açıklamalar, Kofi Annan Planının içeriğine ışık tutmaktadır. 
Bizim, birkaç gün önce Yüce Mecliste ifade ettiğimiz görüşlerin ne kadar 
gerçek olduğunu, ayrıntı sayılan bazı hususların ne kadar ciddi sakıncalar 
içerdiğini de, bu vesileyle, Yüce Meclis öğrenmiş bulunmaktadır. Bazıları, bu 
anlaşmanın iki kesimlilik getirdiğini söylüyor; bunu iddia edenler var -Sayın 
Denktaş'ın sözlerini tekrarlıyorum- Sayın Denktaş "bu metin iki kesimliliği 
sulandırıyor" diyor. Demek ki, Denktaş'ın görüşüne göre, Kofi Annan Planı iki 
kesimliliği sağlamamaktadır. Bazıları "egemenlik getiriyor" diyor, Sayın 
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Denktaş "egemenlikten yoksun bırakıyor, bir vilayet haline getiriyor" diyor; 
"mal mülk meseleleri bir saatli bomba haline gelecektir" diyor; "Türkiye'den 
gelenler açıkta kalacaktır, yapılanlar insanlığa aykırıdır" diyor; "garantörlük 
hakları kâğıt üzerinde kalacaktır" diyor ve en önemlisi, "yeni düzeltme önerileri 
geliyor" diyor, "yeni korrigendalar geliyor" diyor. Bu ne demektir; acaba Kofi 
Annan Planına hâlâ son noktası konulmamış mı demektir; hâlâ, belki de 
Rumların telkiniyle Planda değişiklik mi yapılmaya çalışılıyor demektir?! Ne 
demektir yeni korrigendalar?! Korrigenda, diplomatik lisanda "düzeltme" 
demek. Neyi düzeltiyorsunuz; niçin düzeltiyorsunuz; kimin önerisiyle 
düzeltiyorsunuz?!. Acaba Papadopulos'un "hayır" tavrıyla ortaya çıkması, bu 
gibi ilave düzeltmeleri sağlamak için midir; acaba, elde ettikleriyle 
yetinmiyorlar da daha fazlasını mı istiyorlar; ne demektir yeni düzeltmeler?! 
Bu konularda hükümet bilgi verirse, çok mutlu olacağız.  

Aynen bizim söylediğimizi söylüyor "9 000 sayfalık metindir" diyor. 
Bazıları, biz, 9 000 sayfadan bahsedince hafife aldılar; fakat, bu 9 000 sayfanın 
içerisinde ne gibi saatli bombalar olduğunu, şimdi, yeni yeni öğreniyoruz; bu 
bilgiler bölük pörçük ulaşıyor ve ulaştıkça, her gün yeni bir bilgi ediniyoruz.  

Size bir örnek vereyim: Mesela, bizim Deniz Kuvvetlerimizin hakları 
dünyanın başka yerlerinde görülmemiş derecede kısıtlanmaktadır. Deniz 
Kuvvetlerinin, dünyanın her yerinde, karasularından zararsız geçiş hakkı 
vardır; Ege'de de vardır. Burada ne oluyor; burada, kalkıyor. Kıbrıs sularından 
zararsız geçiş hakkı yok. Ne olacak; her geçişte merkezî hükümetin onayı 
gerekecek. İşte, bu gibi kısıtlamalar var.  

Türkiye'den Kıbrıs'a su boru hattı döşemek istediğiniz zaman, merkezî 
hükümetin onayı olacak, yoksa, döşeyemezsiniz.  

Türkiye Petrollerinin... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN - Sayın Öymen, 5 dakika süreniz doldu.  
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, 63 üncü maddeye göre konuşma 

süresi 10 dakikadır; iki kişi 10 dakika konuşma hakkına sahiptir ve bu, sizin 
takdirinize bağlı değildir. Çok açık İçtüzük hükmü. 

BAŞKAN - Sayın Öymen, sözlerinizi toparlar mısınız.  
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, 63 üncü madde çok açıktır. İki 

kişi 10'ar dakika konuşma hakkına sahiptir.  
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Tutumunuzla ilgili... 
BAŞKAN - Sayın Koç, usulsüz bir tartışma var burada.  
HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, 63 üncü maddeye göre bir söz talebi 

olmaktadır.  
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ÖNDER SAV (Ankara) - O zaman 60 ıncı maddeye göre derdik Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Öymen. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Sayın Başkan, dikkatinizi çekerim, Sayın 

Denktaş güvenlik meselelerinden bahsediyor. Bir cumhurbaşkanı kendi 
halkının güvenliği konusunda endişe duymaktadır ve bunu bizlerle paylaşıyor. 
Bakın, ne diyor; Barış Gücünün işlevinden kuşku ifade ediyor; çünkü, 1974 
yılında, Kıbrıslı Türkler, Magosa'ya bağlı üç köyde ve Limasol'a bağlı bir 
köyde katledildikleri zaman, Barış Gücü sadece birkaç yüz metre uzaktaydı. 
Yani, Barış Gücünün bulunması, Kıbrıslı Türklerin güvenliği için yeterli bir 
güvence değildir. Bunu söylüyor ve bunun dışında, Sayın Denktaş diyor ki: 
"Beş on yıl içerisinde, Kıbrıs'tan tamamen çekiliriz."  

Değerli arkadaşlarım, bu görüşleri dikkate almak zorundayız. Sayın 
Denktaş, yalnız Kıbrıs'ın değil, Türkiye'nin tarihinin de yetiştirdiği en önemli 
devlet adamlarından birisidir. O geliyor, Yüce Meclisin huzurunda, kendi 
halkının can güvenliği için, varlığı için, geleceği için, sizden, bu Kofi Annan 
Planını desteklememenizi istiyor, bunun için propaganda yapmamanızı istiyor. 
Bu görüşleri, hepimiz, saygıyla dikkate almak zorundayız. 

Şunu da bilhassa ifade etmek istiyorum ki, bizim, bu konuda, aksi yönde 
bir tavır almamız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihine hiç yakışmayacak 
bir karar olacaktır. Biz, cumhuriyet tarihimizde, Türklerin egemenliğine karşı, 
Türklerin egemenliğini sona erdirecek hiçbir karar almamışızdır; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, hiçbir zaman, hiçbir koşulda, yurt dışındaki 
soydaşlarının çıkarlarını, güvenliğini zedeleyecek bir karara destek olmamıştır; 
Türkiye, hiçbir zaman bunu yapmamıştır.  

Değerli arkadaşlarım, şimdi, çok iyi düşünmek zamanıdır. Bu konuyu, her 
türlü içpolitika düşüncesinin dışında değerlendireceğinize inanıyorum.  

Bakınız, bizim önergemizde aynen şöyle söyleniyor; çok kısadır, bunu 
okuyarak sözlerimi tamamlayacağım: "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kuzey 
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın, 15 Nisan 2004 tarihinde Genel 
Kurulda yaptığı konuşmayı saygı ve takdirle dinlemiş,   Yüce Meclisin daha 
önce Kıbrıs konusunda tam bir birlik ve dayanışma içerisinde aldığı kararlara 
atıfta bulunarak, millî politikamız doğrultusundaki çalışmaları için, Sayın 
Denktaş'a desteğini ve şükranlarını sunmayı kararlaştırmıştır." 

Değerli arkadaşlarımız, böyle bir metne aranızda imza atmayacak bir 
arkadaş var mı? Ne yazık ki, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri, 
ilk defa olarak, Sayın Denktaş'ın konuşmasından sonra, bir Meclis kararını, 
Meclis bildirisini imzalamayı kabul etmemişlerdir. Bunu üzüntüyle 
karşılıyoruz, derin üzüntüyle karşılıyoruz. Şimdi, birlik olma zamanıdır, 
birlikte hareket etme zamanıdır, millî davayı birlikte savunma zamanıdır. 
Kıbrıslı Türklere vereceğimiz en iyi mesaj budur; ama, bu mesaj Türk Halkına 
ulaşmıştır, Türk Halkı Sayın Denktaş'ın konuşmasını izlemiştir ve Türkiye'nin 
çıkarlarını koruma yolunda çaba sarf edenlerin yanında mutlaka yer alacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygılarla selamlıyor, 
Sayın Denktaş'ın çabalarına destek verdiğimizi bir kere daha belirtiyor ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı eğer bu haksız referanduma "hayır" oyu 
verirse, bunu saygıyla karşılayacağımızı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, 
bir kere daha tekrarlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öymen. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, 63 üncü maddeye göre, aleyhte, 

ikinci konuşmacı olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Topuz. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın Başkana, böyle bir tartışmaya izin 
verdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. 

Bu gelişmeyle ilgili kısa bir bilgiyi, önce, sunmak istiyorum: Kıbrıs'la 
ilgili her görüşme sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün gruplarıyla 
birlikte, bir karara hep birlikte imza atarak, bu millî politikamız doğrultusunda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birliğini bütün dünyaya göstermiştir. Bu kez 
de böyle bir durumu ortaya koyabilmek amacıyla, oturuma başlamadan önce, 
Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Grup Başkanvekillerine, Sayın Denktaş'ın 
konuşmasından hemen sonra bir karar alıp bir bildiriyle bunu kamuoyuna 
açıklamamızın doğru olacağını ifade ettik ve önerimizi kendilerine sunduk. 
Eğer, bizim yazdığımız metin sizin açınızdan uygun değilse bu metin üzerinde 
çalışalım ve ortak bir metne işi getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütünlüğünü bu vesileyle bir defa daha ortaya koyma imkânı bulalım teklifinde 
bulunduk; ama, ne yazık ki, Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Grup 
Başkanvekilleri buna katılmayacaklarını ifade ettiler. Bunun üzerine, biz, 
Adalet ve Kalkınma Partisi dışında, burada bulunan siyasî eğilimlerin tümünü 
yansıtan bir önerge hazırladık. Doğru Yol Partisinin Sayın Genel Başkanı 
Mehmet Ağar ve bağımsız milletvekilleri adına Bayburt Milletvekili Sayın 
Ülkü Güney de bunun altına imzasını atarak, bu birliğe, bu dayanışmaya 
katkıda bulundular.  

Şimdi, bir kere, sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ciddi bir 
kurumdur. Bu kurum, bundan bir yıl kadar önce, burada, Kıbrıs'la ilgili millî 
politikamızı, biraz evvel Sayın Denktaş'ın bütün maddelerini teker teker burada 
okuduğu karar suretini oybirliğiyle kabul etti. O tarihten bu yana, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bu konuya ilişkin bu görüşünü, bu anlayışını değiştiren başka bir 
tespit yapıp kamuoyuna açıklamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kararı, 
başta Sayın Başbakan olmak üzere, bütün milletvekillerini bağlayan bir karardır. 
Bu karar, yürürlükte ve geçerliliği olan bir karardır. Eğer bu kararı değiştirmek 
gerekiyorsa, Meclisin önüne gelip, yeni bir öneriyi burada tartışmak ve oylayarak 
o kararı değiştirmek mümkündür ve siz, Adalet ve Kalkınma Partisi, böyle bir 
kararı buradan almakta güçlük çekmeyecek kadar da bir sayısal üstünlüğe 
sahipsiniz. Bunu yapmıyorsunuz. Politika yürürlükte olduğu halde, yürürlükteki 
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politikaya uygun olarak düzenlenmiş bir yeni teyit kararını, maalesef, buradan 
almamak için direniyorsunuz. Bütün dünyaya karşı, Türkiye'nin birliğini, 
bütünlüğünü ve yıllardan beri sürdürülen millî politikayı, yürürlükte olan millî 
politikayı zedelemek suretiyle, acaba, siz, ne yapmak istiyorsunuz; doğrusu bunu 
anlayabilmiş değilim, doğrusu bunu anlayabilmiş değilim. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, 
konuşmaya müdahale edin. 

ALİ TOPUZ (Devamla) - Efendim, niye müdahale ediyorsunuz?! Hayır; 
söylediğimde kızacak ne var?! 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Yanlışlar var... 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Eğer düşünceleriniz farklıysa... Yanlışlar varsa, 

buyurun, gelin, siz de bu kürsüden anlatın.  
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Konuşmanız bile yanlış 

orada. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Eğer, Kıbrıs'la ilgili, yıllardan beri başarıyla 

sürdürülen millî politika saptırılacak... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Hangi başarı?!. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - O zaman, çıkın, başarısızlığını anlatınız burada. 

Siz, geçen sene verdiğiniz kararın arkasında değil misiniz? Vaz mı geçtiniz? 
Düşüncelerinizi mi değiştirdiniz? 

BAŞKAN - Sayın Topuz, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Türk Milletinin önüne çıkıp bunu nasıl 

anlatacaksınız; ben, onu soruyorum size.  
Kıbrıs'la ilgili olarak yürürlükte olan bir millî politikaya aykırı bir davranış 

içine girmenin sorumluluğu tamamen Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu 
milletvekillerinin sırtındadır; bunu, buradan tescil etmek için söylüyorum ve 
Sayın Başkandan rica ediyorum; verilmiş olan önerge, usule uygun bir önergedir, 
daha evvelki uygulamalara uygun bir önergedir; herhangi bir önergenin altındaki 
imzalara bakarak "o önerge geçerlidir" veya "geçersizdir" demeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur, Sayın Başkanın da hakkı yoktur. Gelen önerge 3 milletvekilinin 
imzasını taşımaktadır; geçerli bir önergedir; bunu oylamaya koymadığınız 
takdirde, usule aykırı davranmış olacaksınız Sayın Başkan. O nedenle, 
önergemizi derhal oylamaya koymanızı rica ediyorum ve bu önergeye 
katılmayanların da kimler olduğunun Meclis kayıtlarına geçmesini bekliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Fatsa. 
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EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Biraz önce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Genel Kurulda, 24 Nisan günü yapılacak 
referandumla ilgili endişelerini ve kanaatlerini, düşüncelerini, hem Meclisimizle 
hem de Türk kamuoyuyla paylaşmıştır. Meclisimizin iktidar ve muhalefetine 
mensup milletvekili arkadaşlarımız ve kamuoyu da bunu ilgiyle izlemiştir.  

Cumhuriyet Halk Partisine mensup sayın grup başkanvekili 
arkadaşlarımız, bu görüşmenin ardından, Kıbrıs davasına destek amaçlı, bu 
millî davaya destek amaçlı bir bildiriyi birlikte imzalamamız noktasında bize 
bir taleple gelmişlerdir. Şunu, altını çizerek ifade etmek istiyorum. 1974'ten 
beri, hatta daha önceleri, 1950'lerden itibaren, Türkiye ve Türk Parlamentosu, 
Kıbrıs'ın bu haklı davasında her zaman yanında olmuştur. Dolayısıyla, 
Türkiye'nin Kıbrıs'a olan ilgisinin, Kıbrıs Halkına olan, Kuzey Kıbrıs'a olan 
desteğinin anlaşılabilmesinin, test edilebilmesinin mutlak ölçüsü altına imza 
atılan kâğıtlar değildir. (CHP sıralarından "Aa!" sesleri, gürültüler)  

Müsaade edin...  
Müsaade edin... Müsaade edin... 
Değerli arkadaşlar, bakın, otuz yıldan beri bu halkın ve bu Meclisin desteği 

Kıbrıs'ın yanında olmuştur, Kıbrıs Halkının yanında olmuştur. Hiç kimse, bu 
Mecliste bulunan hiçbir milletvekilimiz ve Türk kamuoyundan da hiç kimse 
Kıbrıs davasına ilgisiz ve lakayt kalmamıştır, kalamaz da. Kalamaz da... 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Siz de o kâğıda bir imza atın o zaman! 
EYÜP FATSA (Devamla) -Değerli arkadaşlar, daha önce de, biz, aynı 

gerekçeyle, bu tür bir deklarasyonu beraber imzalayalım dediğimiz zaman, bu 
Mecliste buna karşılık bulamadığımız olmuştur ve özellikle de Kıbrıs 
konusunda, sayın muhalefetin böyle bir deklarasyona imza atmadığına da 
beraber şahit olduk, yaşandı bu Mecliste.  

Bakın, Sayın Denktaş bütün düşüncelerini açık yüreklilikle burada ifade 
etmiştir ve bütün milletvekillerimiz de bunu dinlemiştir. Kıbrıs, bir millî 
davadır. Kıbrıs'ın bir millî dava olmadığını söyleyebilecek, bu düşüncede 
olacak hiçbir arkadaşımız da bu Parlamento çatısı altında olmamıştır, 
olmayacaktır da. 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Maalesef var. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Fakat, bu millî dava, Cumhuriyet Halk 

Partisinin tekelinde bir millî dava da değildir; kamuoyunun da bunu böylece 
bilmesi gerekir diye düşünüyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bakın, bu süreçte, bugüne geldiğimiz noktada, özellikle İsviçre 
Burgenstock'ta devam eden bu müzakerelerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 
temsilen orada bulunan Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısı, Sayın 
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Denktaş'ın tam yetkisiyle orada hazır bulunmuşlar ve bu müzakerelere, onun 
adına, onun vermiş olduğu tam destek ve yetkiyle katılmışlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
EYÜP FATSA (Devamla) - Özür diliyorum Sayın Başkan; hemen 

sözlerimi toparlıyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Fatsa. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, değerli dostlar; 24 

Nisanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, konuyla ilgili bu müzakerelerde 
varılan son, nihaî kararlarla ilgili bir referandum yapılacaktır. Bu, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinde yaşayan vatandaşlarımızın tamamen kendi hür ve özgür 
iradeleriyle verecekleri bir karardır. Sayın Denktaş ve Sayın Denktaş gibi 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bu referandumun aleyhinde düşünen, 
endişeleri olan insanlar olduğu gibi, bu referanduma destek verenler de vardır.  

Netice itibariyle, ne Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ne de Adalet ve 
Kalkınma Partisi Grubuna mensup arkadaşlarımızın gidip bu referandumda oy 
kullanacaktır; hiçbirisi oy kullanmayacaktır. Tamamen, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde yaşayan vatandaşlarımız bir irade ortaya koyacaktır ve herkes 
de bu iradeye saygılı olacaktır. Bunu başka mecralara çekmek, bunun altından 
siyaset yapmaya kalkmak gibi şeyler, doğrusunu isterseniz, Kıbrıs'taki millî 
davaya zarar verecek yaklaşımlardır diye düşünüyorum; Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fatsa. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Her şeyden önce, bir usul tartışması açılmış olması, hele hele, millî olarak 

ifade ettiğimiz birçok konuda bugüne kadar beraberce taşıdığımız bir olayın 
tartışmalı bir başlangıçla sonuca doğru gitmesi mümkün değildir. Neyi 
tartışıyorsunuz; şimdiye kadar hangi deklarasyonda, hangi mutabakat 
aradığınız bir hususta usul tartışması açtınız?! 

Değerli arkadaşlar, çok samimi olarak şunu ifade etmek istiyorum ki, bu 
bile, bir yanlışın açık işaretidir. Burada şimdiye kadar -değerli, tecrübeli, başta 
Sayın Genel Başkan ve yardımcısı arkadaşlarımız çok iyi hatırlarlar; ben de 
yaklaşık üç dört dönemdir hatırladığımı söylemek istiyorum- bütün 
deklarasyonlar, büyüklü küçüklü bütün gruplarımızın, hatta siyasî parti 
temsilcilerimizin ortak imzaları açılarak yazılmıştır. Zaman zaman, bu 
mutabakatlar sağlanamadığı için, böyle bir talep buraya taşınmamıştır. 

En son örneğini Ali Topuz Bey çok iyi hatırlayacaktır, grup başkanvekili 
arkadaşlarımız çok iyi hatırlayacaktır; yine, Kıbrıs konusunda Dışişleri 
Bakanımız burada bir bilgi verdi, bir konuşma yaptı; bu yapılan konuşmanın 
sonunda da, burada bir gelenek oluştu, Kıbrıs gündeme geldiğinde deklarasyon 
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yayımlamak âdettendir; gelin, burada bir deklarasyon yayımlayalım dedik, 
arkadaşlarımıza götürdük, metinde mutabakat sağlayalım dedik; ama, karşı 
çıktınız, kabul etmediniz ve bu geleneği siz bozdunuz. Çok açık bir şekilde 
söylüyorum, bu geleneği siz bozdunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Size vermeyin demedik, verseydiniz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ben, o zaman da söyledim, arkadaşlar, 

bakınız, böyle konuların ihtilaflı olarak yapılması doğru değil, gelin, burada, bu 
adımı beraber atalım, bu adımın gereği olarak da bunu yapalım dedik; fakat, 
karşı çıktınız.  

Şimdi, usul yönünden tartışma açılmış olmasının dahi başlı başına, bugüne 
kadar hiç uygulaması olmayan bir deklarasyon konusunda bile bunun 
tartışılıyor olmasının, bu noktaya getirilmesinin, ben şahsen -yine inanarak 
söylüyorum, hepimizin farklı düşünceleri olabilir- buraya böyle bir ihtilaf 
konusu olarak taşınmasının yanlışlığını ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer husus var ki, Kıbrıs'la ilgili nihaî kararı Kıbrıs 
Halkı verecek, biz vermiyoruz. Kıbrıslılar karar verecek ve yapılacak 
referandum... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Biz de karar vereceğiz. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Meclis de karar alacak. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Müsaade eder misiniz, oraya geleceğim. 
Yapılacak referandum Kıbrıs'ta yapılacak. Kıbrıs Halkı karar verecek, "evet" 

veya "hayır" diyecek. Dolayısıyla, hayır dedikten sonra buraya gelecek mi bu?! 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Gelecek... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hayır efendim, gelmeyecek. 
AHMET IŞIK (Konya) - Gelmeyecek; gelecek olan başka. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Genel Başkanım gelmeyecek. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Gelecek, gelecek... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Gelmeyecek efendim. 
AHMET IŞIK (Konya) -Evet derse gelecek. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) -Evet derse, o zaman Türkiye Büyük Millet 

Meclisine gelecek.  
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Hayır demesinin garantisi mi var! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Geldiği zaman, başta zatıâliniz olmak üzere, 

bütün arkadaşlarımız, enine boyuna, her türlü düşüncelerini burada ifade etsinler. 
VAHİT ERDEM (Kırıkkale) - İki taraf da evet derse gelecek. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, dolayısıyla, ortada, Anadolu 

tabiriyle, sonuçlanmış bir şey yokken, bunu burada, şimdiden bile 
Parlamentoda tartışma konusu yapmak, bence yanlış bir adımdır. 
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Diyorum ki... 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Oy vermeyeceğiz deyin, olsun bitsin. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi belli ki, 

üzerinde mutabakat sağlamadığımız bir metin orta yerde duruyor. Bu, kabul 
veyahut da ret gibi bir sonuçla da oylanmayacak.  

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Neresine karşısınız? 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Metnin neresine karşısınız? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdiye kadar -evet, şimdiye kadar- 

hiçbir deklarasyon oylanmadı zaten. (CHP sıralarından gürültüler) Efendim, 
oylanmadı. Yani, şimdiye kadar, bunlar, buradan okunur ve alkışlarla 
sonuçlandırılır. (CHP sıralarından gürültüler) 

ATİLA EMEK (Antalya) - Bu, oylamadır zaten. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, değerli arkadaşlar, 

Parlamentoda, oylama başka bir şey, alkış daha başka bir şey. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

AHMET IŞIK (Konya) - Alkış başka, oylama başka Sayın Başkan. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Millet anladı anlayacağını zaten. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Arkadaşların tecrübesizliğine verin. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ben, şahsen, böyle bir yanlışın... (CHP 

sıralarından gürültüler)  
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Efendim, İçtüzük... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, bu İçtüzük, bu deklarasyonla 

falan alakalı bir şey değil. Usul tartışması başka bir şey. Meclis Başkanlığının 
tutumuyla alakalı yapılan bir tartışma; usulü doğrudur, değildir... Sayın 
Başkanın, usul noktasında, neyi yanlış yaptığını söylüyorsunuz?! 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - "İşleme koymuyorum" deyişini efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdiye kadar 

yapılanların dışına çıkmayı, yine bu Mecliste bir başlangıç olarak 
yapmamalıyız diye düşünüyorum. Eğer, bu konuyla ilgili olarak, ille de bir şey 
yazılacaksa, yapılacaksa, böyle, son anda değil de, hakikaten bir araya gelinip, 
bu konuyla ilgili, yine usulüne uygun, mutabakat sağlanacak bir metinde eğer 
buluşabilirsek, onu yine burada okutup, alkışlama imkânına sahibiz.  

Biz, Kıbrıs davasına millî dava olarak bakıyoruz.  
HALUK KOÇ (Samsun) - Belli!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Kıbrıs'la ilgili, sonuçlanmamış, orta yere 

gelmemiş bir durumla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde, dünyada, 
herkesçe yanlış anlaşılacak bir adımın atılmamasını, bir muhalefet partimizin, 
öncülük yaparak böyle bir noktaya taşımamasını, ben, kendilerinden istirham 
ediyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 
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CANAN ARITMAN (İzmir) - Millet anladı anlayacağını! 

ATİLA EMEK (Antalya) - İçeriğine katılıyor musunuz katılmıyor 
musunuz Sayın Başkan? 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değilse, bunun sonucu kabul de edilse, 
ret de edilse, bunun, herhalde, sizin de içinize sinmeyeceğini ben 
düşünüyorum.  

Onun için, bu ve benzeri konularda mutabakat aranır, sağlanmaya çalışılır; 
sağlanabiliyorsa ne âlâ, ne güzel; değilse, bunlardan vazgeçilir. Ben, sizlere, bu 
usul tartışması konusunda, şahsım adına aldığım sözde, bunu, bir arkadaşınız 
olarak, her türlü düşüncenin de üzerinde, Kıbrıs'ı daha öncelikli bir mesele 
kabul ettiğiniz ve kabul ettiğimiz için, bir kez daha düşünmeye davet ediyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 

2 adet Meclis araştırması önergesi vardır... (CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, 63 üncü maddeye göre, 
gerekirse...  

BAŞKAN - Sayın Topuz, 63 üncü maddeye göre tartışma açtırdınız, 
buyurdunuz, konuştunuz. Şimdi, ben, neyi oylatacağım burada? 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Kararınızı söyleyin efendim... 

AHMET IŞIK (Konya) - Oylama olmaz Sayın Başkan... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Tamam efendim; ama, maddeyi okursanız, ikişer 
kişiye söz verdikten sonra, gerekirse... 

BAŞKAN - Kaldı ki, tartışma sonucunda fikrim değişmedi, oylamaya da 
sunmuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Onu söyleyin efendim. 

BAŞKAN - 63 üncü maddenin son fıkrasına göre, bu hak benim burada... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Oylamaya sunun efendim. Niye oylamaya 
sunmuyorsunuz? Gerekirse oylamaya sunulur deniliyor; niye oylamıyorsunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Topuz. 
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Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının af 
niteliği taşıdığı ve bu nedenle, yapılacak oylamalarda Anayasa ve 
İçtüzükte belirtilen nitelikli çoğunluğun aranılması gerekip gerekmediği 
hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 2 102 16.6.2004 192-193 Yılmaz 
Ateş 

Enver 
Yılmaz 

Mevlüt 
Akgün 

 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz ek 34 üncü madde çok açık; deniliyor 
ki: "Türk Telekomun, kaynağına ve yargıya intikal edip etmediğine 
bakılmaksızın, tüm alacaklarının, yargı kararıyla kesinleşenler hariç olmak 
üzere, sulhen tahsili hususunda, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek usul 
ve esaslar çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir." 

Şimdi, Telekom, alacaklarını, normal bir şekilde tahsil edecekse, bu 
düzenlemeye hiç gerek yok; bütün kamu kurumları, alacaklarını, normal 
şekilde tahsil ederler. Nitekim, vergi ödemelerinde, normal şekilde, gidersiniz, 
vergi borcunuzu ödersiniz, gecikerek ödüyorsanız, gecikme zammını, gecikme 
faizini de ödersiniz; ama, burada çıkardığımız, sizin "vergi barışı" dediğiniz, 
bizim "vergi affı" diye nitelediğimiz yasalarda ne oldu; vergi cezalarında bir 
indirim yetkisini idareye, hükümete tanıdık ve o maddelerin oylanmasında 
nitelikli çoğunluk aradık. Burada da, maddede "sulhen tahsil edilir" deniliyor. 
Normal tahsil edilecekse bu maddeye lüzum yok; sulh olabilmesi için de, 
idarenin, hesapladığı miktardan bir ölçüde vazgeçmesi ve böylece alacağın 
tahsil edilmesi gerekir.  

Burada, bir alacaktan indirim yapılması, bir kamu alacağından indirim 
yapılması, elbette Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisindedir, buna 
hakkımız var, yetkimiz var; ama, öngörülen de bir usul var. Nedir o öngörülen 
usul: Bu tip af yetkisi içeren maddelerin kabulünde, mutlaka ve mutlaka, 
nitelikli çoğunluk aranır; bizim belirtmeye çalıştığımız budur. Bu, 
vazgeçilemez bir hukuksal düzenlemedir; burada bizim takdirimize veya 
Başkanlık makamının takdirine kalmış bir husus değildir, bu çok açık bir 
düzenlemedir. Eğer bu -eski deyimle- lazımenin gereklerini yerine getirmezsek, 
bu, yargıdan döner; bizim belirtmek istediğimiz budur. 

Yüce Meclisin ve Başkanlık Divanının bu açık hükmü dikkate alacağını 
umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 
Sayın Kapusuz, buyurun. 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, biraz önce verilmiş olan önergeye dikkat edilecek olursa, 
borçluların şayet 50 000 000'un altında borçları varsa, bütün alacaklarından 
tamamen vazgeçme talebi var; yani, affolan budur. Tek taraflı olarak devlet 
diyor ki, Türk Telekom olarak, ben, alacaklarımdan vazgeçiyorum. Eğer olaya 
bu şekliyle bakarsanız, bu önergedeki talep doğrudan bir aftır; ancak, ek 34 
üncü maddeyi dikkatle takip edersek, herhalde bunun af değil, bir sulh olduğu 
belli, açıkça yazılı. Türk Telekomun, kaynağına ve yargıya intikal edip 
etmediğine bakılmaksızın, tüm alacaklarının, yargı kararıyla kesinleşenler hariç 
olmak üzere, sulhen tahsili hususunda, Bakanlar Kuruluna ve Bakanlığa yetki 
verilerek düzenlenmiş bir metin olarak geliyor. 

Şimdi, dikkat edilecek olursa, burada iki taraf var. Taraflardan bir tanesi 
borçlu, bir tanesi alacaklı. Alacaklı olan, ben alacağımdan vazgeçiyorum 
diyemeyecek; ya borçluyla karşı karşıya gelecek ve bir anlaşmaya gidecek.       
1 060 tane, zannedersem, dosya varmış bu şekilde. Bu dosya sahipleriyle, 
mutlaka, kurum, karşılıklı olarak sulh noktasında anlaşacak. Vatandaş "hayır, 
anlaşmıyorum, ben yargıya gidiyorum" derse, "benim böyle bir borcum yok" 
derse, tek taraflı olarak devlet, Türk Telekom bu alacağından 
vazgeçemeyecektir; yani, afta tek taraflı irade olmasına rağmen burada iki taraf 
vardır; alacaklı var, borçlu var. Borçlu ve alacaklı bir hususta mutabakat 
sağlarsa, sulhen anlaşırsa, karşılıklı olarak o kurumla mutabakat sağlarsa, onun 
sonucu olarak, bu alacak şekillenmiş olacak. Mutlaka tahsil var burada. 
Dolayısıyla, taraflardan birisinin razı olmaması durumunda, söz konusu olan 
alacağın ortadan kalkması veyahut da miktarı konusunda bir şey söz konusu 
değildir. Onun için, burada sulhen yapılan bir anlaşmanın af kabul edilmesinin 
mümkün olmadığını ifade ediyorum. Başkanlığın uygulaması, işleme almış 
olması doğru bir karardır. 

Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Sayın milletvekilleri, her iki grup sözcüsünü dinledik. 
… 
BAŞKAN - Ek 34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Madde kabul 
edilmiştir. 
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Bir siyasî parti grubu ve iki bağımsız üyenin Avrupa Birliği Komisyonu 
Raporu ışığında Türkiye ile AB arasında üyelik müzakerelerinin 
başlamasıyla ilgili hazırladıkları deklarasyonun Oturum Başkanınca 
işleme konulup konulmaması konusunda 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 3 32 14.12.2004 222-228 Nevzat 
Pakdil 

Bayram 
Özçelik 

Türkan 
Miçooğulları 

 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, 

Grup Başkanvekilliği görevi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği 
görevini karıştırıyor değilim. Ben, Grup Başkanvekili olarak, Grubumun 
hakkını koruyarak, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisini yöneten Başkanı 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarında usule davet etme noktasında, 
63 üncü maddeden söz hakkı istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen dinleyin, bakın, 63 üncü maddeye bakacak 
olursanız, burada, Sayın Başkanın takdir yetkisi yok. O, kendisinin İçtüzüğe 
uygun davrandığını kendisi takdir ediyor. 63'te böyle bir takdir yetkisi yok, çok 
açık; bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekilliğinin görev sahasına hiçbir zaman tecavüzde bulunmadım; bunu 
düzeltmek istiyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - O zaman her seferinde 63'e göre söz isteyin 
ve konuşun. 

HALUK KOÇ (Devamla) - Siz kalkar konuşursunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ne konuşayım; bu mümkün değil ki! 

Gerekçesi yok ki! 
BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen konuşmanızı tamamlayınız.  
Buyurun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Müsaade ederse... 
Değerli arkadaşlarım, bakın, geleneklerden bahsedildi, teamülden 

bahsedildi. Her geleneğin bir başlangıcı vardır. Türkiye için önemli günlerden 
geçiyoruz.  

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Türkiye için son derece önemli günlerden 
geçiyoruz. Şimdi, bir tespiti yapmama, lütfen, müsaade edin. Bakın, Türkiye'yi 
ilgilendiren son derece önemli gündem maddeleri olduğunda, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak bu duyarlılığı biz Türkiye Büyük Millet Meclisinde çeşitli 
denetim mekanizmaları içerisinde aktarıyoruz, bunu önemsemiyorsunuz -bunun 
örneklerini çoğaltabilirim- daha sonra, gündem kızıştığında, gündem o konuya 
yoğunlaştığında, bunun görüşülmesi gerektiğine inanıyorsunuz ve ondan sonra, 
siz de benzer bir yol kullanıyorsunuz ve önergeler birleştirilerek görüşülüyor. 
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Bakın, bu, daha önce Avrupa Birliği sürecinde yaşadığımız bir olay. 
Şimdi, Sayın Genel Başkan söyledi, sözcüler söyledi; yani, iki gün sonra 
görüşme var, zirve yapılacak. Bu genel görüşme kabul edilse bile, İçtüzüğe 
göre 48 saat ile 7 gün arasında görüşülmesi gerekecek; yani, zaten kabul edilse 
bile zirveye yetişmiyor. O zaman, bizler, bir deklarasyon hazırladık ve burada, 
Adalet ve Kalkınma Partisinin duyarlı milletvekillerinin hiçbirinin, bu 
hazırladığımız deklarasyondaki sözlerimizin arkasında durmamasını 
gerektirecek hiçbir şey yok.  

ÜNAL KACIR (İstanbul) - AK Partide duyarsız milletvekili yok! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bakın, Sayın Bakanın söylediği ve tutanaklara 

geçen sözleri burada yer alıyor ve şunu düşünün değerli arkadaşlarım; bunu, 
aranızda birçok arkadaşım paylaşıyor, kulislerde de konuştuk...  

ASIM AYKAN (Trabzon) - O bizim takdirimiz. 
HALUK KOÇ (Devamla) - ...yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin... 
MEHMET MELİK ÖZMEN (Ağrı) - Bunların hepsi konuşuldu, sözcünüz 

hepsini söyledi! 
BAŞKAN - Sayın Özmen, lütfen... 
HALUK KOÇ (Devamla) - ...iradesini arkasına alarak, hükümetinizin 

Brüksel'deki zirveye gitmesi uygun bir davranış değil mi?! 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Lütfen, usulü konuşalım! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin tümünün 

iradesini alarak, böyle bir deklarasyonla bu zirveye katılması uygun değil mi, 
doğru değil mi, haklı değil mi?! 

Değerli arkadaşlarım, ne diyoruz burada; burada, bakın, söylüyoruz: 
"Avrupa'nın ortak değerlerini benimseyen Türkiye, Avrupa Birliğinden çıkacak 
adil ve yapıcı bir karar çerçevesinde üyelik müzakerelerine başlamaya ve en 
kısa zamanda Avrupa Birliğinin tam üyeliğini kazanmak için üzerine düşen 
adımları atmaya hazırdır." Katılmıyor musunuz buna; katılıyorsunuz. 

MEHMET MELİK ÖZMEN (Ağrı) - Sayın Başkan, usul hakkında 
konuşacaktı. 

HALUK KOÇ (Devamla) - 17 Aralık 2004 tarihinde toplanacak... 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Lütfen... Usul hakkında söz almıştınız! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Gacır gucur konuşmayın canım! (AK Parti 

sıralarından gürültüler) 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Burası deklarasyon açıklama yeri değil! 
BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
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HALUK KOÇ (Devamla) - 17 Aralık 2004 tarihinde toplanacak... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, usul hakkında söz verdiniz; 

hata yapıyorsunuz. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kacır... Sayın Kacır... 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Usul hakkında konuşacaktı; lütfen... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Otur yerine! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
MEHMET MELİK ÖZMEN (Ağrı) - Usul hakkında söz aldı. 
BAŞKAN - Sayın Özmen, lütfen... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Şimdi, bakın "Türkiye'ye doğrudan veya 

dolaylı yollarla tam üyeliğin dışında bir statü verilmesini öngören herhangi bir 
önerinin tarafımızdan kabul edilmesi mümkün değildir." Bu önerinin altına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, şu anda milletvekilliği görevi yapan hangi 
arkadaşım imza atmaz?! Hangi arkadaşım imza atmaz buna?! (CHP 
sıralarından alkışlar; AK Parti sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım "Avrupa Birliği Komisyonu ile Avrupa 
Parlamentosu raporlarında yer alan ve Türkiye Cumhuriyetinin temel taşını 
teşkil eden..." (AK Parti sıralarından gürültüler) 

EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan!.. Sayın Başkan!.. 
HALUK KOÇ (Devamla) - "...Lozan Antlaşmasıyla bağdaşmayan 

önerileri benimsememiz mümkün değildir." Bunlar, Sayın Dışişleri Bakanının 
söylediği sözler değerli arkadaşlarım. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Bu, usul hakkında konuşma mı Sayın 
Başkan?! 

HALUK KOÇ (Devamla) - Yapmayın!.. Hayır, bunu söylüyorum; böyle 
bir iradenin arkasına niye hükümetimizi almayalım, niye hükümetimizin 
arkasına böyle bir Meclis iradesi vermeyelim... 

BAŞKAN - Sayın Koç... Sayın Koç... 
HALUK KOÇ (Devamla) - ... bu iradeyle onu güçlendirerek, donatarak 

yollamayalım! 
BAŞKAN - Sayın Koç... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, ne yapıyorsunuz?! Böyle 

usul olur mu?! 
BAŞKAN - Sayın Koç... 
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HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN - Sayın Koç... 
MEHMET MELİK ÖZMEN (Ağrı) - Sayın Başkan, böyle usul mü olur?!  
HALUK KOÇ (Devamla) - "Güney Kıbrıs yönetiminin 'Kıbrıs 

Cumhuriyeti' olarak tanınması sonucunu verebilecek öneriler..." (AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Siz, Başkanın tutumu hakkında söz aldınız... 
BAŞKAN - Sayın Koç... Sayın Koç... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, konuşma mı yapıyor, usulü 

mü tartışıyor?! Böyle usul yok!..  
BAŞKAN - Sayın Koç...  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Böyle istismar olmaz! Yanlış yapılıyor! 
HALUK KOÇ (Devamla) - "...Kıbrıs devletini kuran uluslararası 

anlaşmalara ve Ada'daki gerçeklere aykırı olduğu için..." 
BAŞKAN - Sayın Koç, dinler misiniz... 
HALUK KOÇ (Devamla) - "...Türkiye tarafından kabul edilemez" sözünü 

hanginiz imzalamaz?! Böyle bir şey bir şey olmaz mı?!. (CHP sıralarından 
alkışlar; AK Parti sıralarından gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koç...  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yanlış yapılıyor Sayın Başkan... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Koç... Sayın Koç...  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Böyle usul mü olur?! 
BAŞKAN - Sayın Koç, tutumum hakkında söz istemiştiniz, deklarasyonu 

okudunuz.  
Buyurun... Tamamlandı mı konuşmanız efendim? 
HALUK KOÇ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen... Lütfen... 
Buyurun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sizleri rahatsız edecek 

herhangi bir söylem yok burada.  



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

1780 
 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Konuşmadan bir rahatsızlığımız yok; ama, 
yanlış yapılmasından rahatsızlığımız var. 

HALUK KOÇ (Devamla) - Bizim bütün isteğimiz, hükümetimizin, 17 
Aralık zirvesine giderken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm iradesini 
arkasına alarak gitmesidir.  

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Bu Meclis hükümetin arkasındadır... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bunun için bu önergeyi hazırladık. Yani, bunu 

"teamüllerde yok, böyle bir uygulama yok" şeklinde...  
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Bu Meclis hükümetin arkasındadır, güvenoyu 

da vermiştir... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Böyle bir uygulamaya neden karşı 

çıkıyorsunuz, ben onu anlamıyorum. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Hükümete de güveniyoruz, Sayın Dışişleri 

Bakanına da güveniyoruz... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bu bildiri elinize geçecek; eğer, bunun altına 

imza atılmasını sakıncalı görenleriniz varsa, ben, hiçbir şey söyleyemiyorum.  
Değerli arkadaşlarım, bakın, burada, Sayın Dışişleri Bakanının 

söyledikleri tutanaklara geçmiştir.  
AHMET ÇAĞLAYAN (Uşak) - Bildiriyi okumak için mi söz aldın?!  
HALUK KOÇ (Devamla) - Tarih ve millet önünde... 
BAŞKAN - Sayın Koç... Sayın Koç... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Adalet ve Kalkınma Partisi, sorumluluğunu 

yerine getirmezse, tarih ve millet önünde, önümüzdeki orta, kısa ve uzun 
erimde bunun hesabını verecektir. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim.  
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz 

almak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım... 
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ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, sizin patronunuz gibi 
davranıyor; lütfen, buna müdahale edin. Elini kolunu sallayarak gidiyor adam!.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ... her şeyden önce, biz, bu 
Parlamentonun birer üyeleri olarak, hele sorumluluk makamında bulunan, 
grupları adına yönetimde bulunan arkadaşlarımızın, bir hususa, bundan sonrası 
için bile olsa, bu ikazı yapmayı kendime hak görüyorum, bu İçtüzüğe uygun 
hareket edilmesini hepimiz önemsemeliyiz.  

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sizin şu yaptığınız İçtüzüğe uygun mu? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Eğer bu İçtüzükte bir hüküm varsa, bu 

hükmü kullanmak, bu hakkı kullanmak, elbette bütün üyelerin, bütün partilerin 
hakkıdır; ama, olmayan bir şeyi varmış gibi ileri sürerek, bundan istifadeyle, kendi 
amacınıza yönelik kullanmaya kalkarsanız, bunun, bir hakkın suiistimali olduğunu 
siz de biliyorsunuz, herkes de bunu görüyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Ne istifadesi?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, ben, Sayın Başkanın tutumu 

hakkında söz aldım, onu konuşacağım, bu söylediğime uygun olarak.  
Evet, başlangıç itibariyle Sayın Başkanın ifade etmiş olduğu, bugüne kadar 17 

nci Dönemden 22 nci Dönemin bugününe kadar yapılmış olan bütün, özellikle 
dışpolitikayla ilgili olarak Meclisin ittifak ettiği belirli konular var ki, hep, 
deklarasyonlar, o mutabakat üzerine yapılmış ve okunmuştur. Bu konular da belirli 
konulardır. Nedir diye sorarsanız; ana birkaç başlığını söyleyeyim: Kıbrıs, 
Çeçenistan, Ermenistan soykırımı, Kosova, terör ve benzeri birtakım dışpolitikayla 
ilgili hususlar, mutabakat metni halinde, bir bildiri şeklinde imzalanmış ve buradan 
okunmuştur. Şu an itibariyle önümüzde kritik bir süreç var. Bununla ilgili olarak 
Meclis Başkanlığı, mutabakat sağlanmamış bir metni, geçmişteki uygulamalardan 
da hareketle, ne yaptı; evet "ben işleme alamam" dedi.  

HALUK KOÇ (Samsun) - Sen de, Başkanvekilliği görevini karıştırdın! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Burada, usul olarak doğru yaptı; fakat, 

daha sonra... 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Sen, metinde neye itiraz ettiğini söyle. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre 

değerli bir grup başkanvekili arkadaşımızın, çıkıp da, hiç alakası olmayan, 
kendine göre doğru olduğunu kabul ettiği bir metni burada okumasını fırsat 
olarak kullandırmış olması, usul noktasından doğru olmamıştır.  

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Bize göre doğru olan, size göre yanlış!..  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, ben, bir kez daha hatırlatmak 

istiyorum ki, biz, bu İçtüzüğe göre ne kadar uygun hareket edersek, bu Genel 
Kurul çalışmalarında mutabakata uygun bir adım atmış ve eylem yapmış oluruz.  
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Sayın Başkan, şayet bunda mutabakat sağlamadığınız, değişiklik 
istediğiniz hususlar varsa, buyurun, İçtüzük hususunda beraber bir komisyon 
kuralım, istediklerimizi de değiştirelim.  

Ben, usul yönünden, Başkanlığın bu deklarasyonun yayımlanmaması 
noktasındaki tavrını doğru buluyorum ve bununla ilgili olarak sadece şunu 
söylüyorum; diyorum ki: Eğer, bir mutabakat yoksa, olmayan bir mutabakatı 
zorla buraya taşımak doğru değildir. Yoksa, bizim, hiç kimsenin düşüncesini, 
konuşmasını engellemek gibi bir niyetimiz yok; sadece, İçtüzük... Sayın 
Dışişleri Bakanımız "acaba konuşabilir miyim" diye sordu, ben, İçtüzüğe göre, 
konuşamazsınız dedim. Onun için, Başkanlık, doğru uygulama yapmıştır.  

Bu genel görüşmenin öngörüşmesinde konuşmacılar bellidir; gruplar 
konuşur, hükümet konuşur, bir de önerge sahipleri adına bir milletvekili 
konuşur. Bunun dışında bir konuşma fırsatı ve imkânı yoktur. İçtüzüğün uygun 
olan hükmü budur ve buna uymak durumundayız. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, 63 üncü maddeye göre      

-lehinde söz verdiniz- iki kişiye daha söz vermek durumundasınız; söz 
istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Anadol, aleyhte mi söz istiyorsunuz? 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Genel 

Başkanımız 63 üncü maddeye göre söz istiyor. 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkan, tutumunuzla ilgili 

söz istiyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Söz hakkımı Sayın Ağar'a devrediyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

tabiî, konu, keşke, hiç bu mecraya gelmemiş olsaydı. Çok geç kalmış bir genel 
görüşmedir. 6 Ekim raporundan makul bir zaman sonra, bu görüşmenin, bu 
Mecliste yapılması lazım idi.  

Söylenecek çok şey var; ama, şunu üzülerek ifade etmek gerekiyor ki, bu 
Meclisin bir geleneği, bir teamülü var -doğrudur bütün bunların hepsi- bir de, 
bir bakış açısı olması lazım. 

Türkiye'de herkesin çok önemsediği bir konu bu ve bu konuyla ilgili 
olarak, sizi zorlamamak kaydıyla, 60 ıncı madde gereğince, yerimizden, kısa da 
olsa, konuya bir katkıda bulunmak istedik; ancak, bunu bile uygun görmediniz. 
Milyonlarca oy almış bir partidir Doğru Yol Partisi, yıllarca devlet yönetiminde 
kalmıştır, milletin vicdanının da sesidir.  

Şimdi, iktidar anlayışına uygun olarak, sivil toplum örgütlerine baskı, 
medyaya baskı, her kesime baskı, şimdi de Mecliste baskının kabul edilebilir 
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tarafı yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) Bizi burada konuşturmazsanız, biz, 
gideriz, milletle her platformda konuşuruz; konuşacağımız şeyler vardır. 
Hepimizin amacı, Türkiye için fevkalade önemi olan bir konuya, elbette ki, 
olumlu katkılarda bulunmaktır; yani, hükümet burada belli ölçülerde de 
eleştirilecektir. Muhalefetin varlığı, iktidarı, daha önemli, daha ciddi konularda 
daha doğru kararlar almaya doğru yöneltmektir. Nihayetinde, Türkiye'nin 
menfaatı tektir. Bu menfaatı farklı şekilde savunmak isteyenler bu salonda olur, 
savunamayanlar zaten bu salonda olmaz. Kaldı ki, bu Meclisin kuruluşu 1920'dir. 
1920'nin dünya tarihinde önemi vardır; Versailles'in kucağımıza bıraktığı Sevr'i 
yırtıp atıp, dört sene sonra Lozan'ı yapan bir Meclistir burası. (DYP, CHP ve 
Bağımsızlar sıralarından alkışlar) Bu iradeye sahip olan bir Meclistir ve bu 
Meclis, tarihin bu döneminde de, elbette Türkiye'nin şanlı tarihine yaraşır bir 
bakış içerisinde, modern dünyanın gerektirdiği değişimi sağlayacak fikir 
bütünlüğünü ve beraberliğini de burada açık bir platformda tartışmalıdır.  

Bizim gönlümüz arzu ederdi ki, bir yandan hükümet, bir yandan parti 
grupları, bir yandan da şahsı adına olduğunda hiç olmazsa bir sözün de bizim 
tarafımızdan kullanılmasına zemin sağlansın. Bizce, yakışan ve yaraşan buydu. 
Olabilir, düşünülmemiş olabilir, aşırı yoğunluktan ihmal edilmiş olabilir; ama, 
İçtüzüğün 60 ıncı maddesine göre kısa bir söz süresinin tarafınızca tanınması 
suretiyle bu konudaki fikirlerimizi söyleyebilirdik.  

Sizin İçtüzüğü uygulamaktaki bu kararlılığınızı daha fazla zorlamak 
istemiyorum. Milletimle bu duyguları paylaştım. Yarın Büyük Millet 
Meclisinde geniş ve kapsamlı bir basın toplantısı yapmak suretiyle, biz, milletle 
paylaşacak zemini, sokakta da, tarlada da, miting meydanında da, Meclis basın 
salonunda da buluruz; bu salonu kapatmanız bir şey ifade etmiyor bize. 

Saygılar sunarım. (Bağımsızlar ve CHP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ağar.  
Sayın milletvekilleri, sayın hatiplerin konuşması muvacehesinde de 

görülmüştür ki, Başkanlık, İçtüzüğe uygun olarak hareket etmiştir. 
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Bir sataşmadan dolayı söz istemini yerine getirmemesi nedeniyle Başkanın 
tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 3 53 2.2.2005 282-284 İsmail 
Alptekin 

Yaşar 
Tüzün 

Harun 
Tüfekçi 

 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 

üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
esenlikler diliyorum; Sayın Başkana da, bana söz verdiği için, ayrıca teşekkür 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, Hakkâri'de bir deprem oldu. 4 tane şiddetli 
dalga halinde Hakkâri sarsıldı yerinden. Sonra, artçı depremler meydana geldi. 
Hakkâri, Türkiye'nin geri kalmış bölgelerinden, yörelerinden birisi. Ayrıca... 

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Başkanım, tutumunuz hakkında 
konuşulacaktı... Ne oldu? Hakkın suiistimali bu. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Hakkın suiistimali falan değil. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Evet öyledir. Sayın Başkanın tutumu hakkında 

konuşacaksınız.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Evet... 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Onun için söz aldınız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Siz Başkanın yerine mi 

konuşuyorsunuz?! Başkan bana müdahale etmesini bilmiyor mu?! 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Müfettiştir kendisi... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Başkan bana müdahale etmesini 

bilmiyor mu?! 
BAŞKAN - Sayın Anadol, siz konuşmanızı yapın efendim. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sayın Başkanın yetkisine müdahale 

edemezsiniz. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Hakkı suiistimal ediyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, siz devam edin; ama, elbette ki, tutumum 

hakkında konuşmanız lazım. 
Buyurun efendim. Siz, Genel Kurula hitap edin. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, burada 

konuşan milletvekilleri birtakım sözcükleri kullanırken dikkatli olmak 
zorundadır.  
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HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Fazla gacırdamayın!.. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Çok ayıp!.. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sayın Başkanımızın... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Ne diyorsun sen?! 
RECEP KORAL (İstanbul) - Terbiyesiz!.. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sayın Başkanım, ben 

konuşamıyorum. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Terbiyesizlik yapma! 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sen de dinlemeyi öğren!.. Dinlemeyi 

öğren!.. Her çıkana laf atıyorsun! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Efendim... Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Sayın Anadol, siz konuşmanıza devam edin. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Efendim, kavga devam ederken ben 

nasıl konuşayım.  
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bakınız, sataşmayla, zaman kazanacağız 

derken, zaman kaybettiriyorsunuz. Elbette ki, ben söz verdim, fikrini 
açıklayacak.  

Buyurun efendim. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Burada çok uzatmayacağım ve 

sabrınızı suiistimal etmeyeceğim. Sayın Başkan, sizin de tutumunuzla ilgili 
sözlerimi devam ettirmeye çalışacağım; merak etmeyin. 

Burada bütün milletvekilleri konuşurken, sözcükleri seçerken de dikkatli 
olmak zorundadır.  

MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) - Sayın Anadol, daha evvel niye gitmedi 
dedim.  

BAŞKAN - Sayın Zeydan, lütfen... Lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Nasıl?..  
MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) - Daha evvel gitseydi diyorum.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına, Grup Başkanvekili olarak, Sayın Esat Canan'la birlikte, kurultay 
dolayısıyla, depremin içinden gelen Hakkâri İl Başkanı ve kurultay 
delegeleriyle birlikte, ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi basın bürosunda dört 
gün önce basın toplantısı yaptım; ama, siz hasta olduğunuz için, depremin 
olduğundan haberiniz yoktu, depremden haberiniz yoktu. 

BAŞKAN - Sayın Anadol... Sayın Anadol... 
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MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) - Ben depremin içindeydim; ben 
oradaydım. 

BAŞKAN - Sayın Anadol, rica ediyorum, siz, tutumumla ilgili eleştirinizi 
yapın. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, ben şunu kabul edemem: 
Burada, bir deprem olduysa, Sayın Başbakanın, ilgili sayın bakanın, bir 
anamuhalefet partisi liderinin veya bir milletvekilinin -o bölgenin milletvekili 
olsun, olmasın- deprem yerine gitmesi siyaseten nitelenemez; onun aslî 
görevidir. Zaten eleştirilerimiz de buradan kaynaklanıyor. Yani, Güney 
Asya'daki tsunami felaketi için işadamlarını toplayıp oraya sefer düzenlerken, 
Hakkâri için sessiz kalmayı bu iktidara yakıştıramıyorum; bu bir. (CHP 
sıralarından alkışlar)  

Bunu bir sataşma olarak kabul ettim. Onun için, Sayın Başkandan söz 
talebinde bulundum. Sayın Başkan, elbette takdir yetkisini kullanacak, bana söz 
verip vermemekte kararını verecek; buna bir müdahalem yok. Ancak, İçtüzüğe 
göre, ben direnirsem, benim talebimi oylamak zorundadır. Tutumunuz 
hakkında ondan söz aldım Sayın Başkanım. Takdir yetkinizi kullandınız; 
itirazım yok; ama, ben direndiğim takdirde, Genel Kurulun kararını almak 
zorundasınız. Bunu yapmadığınız için usulî bir yanlışlık yaptınız kanaatimce; 
ondan söz aldım. Bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Ne derseniz deyin, 
Sayın CHP Genel Başkanının Hakkâri'de deprem felaketine uğrayan 
vatandaşlarla bir ve beraber olmasını karartamazsınız.  

Teşekkür ederim, CHP Grubu adına saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar)  

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anadol; maksat hâsıl olmuştur.  
Alınan karar gereğince, sözlü soruları görüşmüyor ve gündemin "Kanun 

Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
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Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifinin geçici 50 nci maddesinin af niteliği taşıyıp taşımadığı; nitelikli 
çoğunluk aranarak oylanıp oylanmayacağı hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 3 62 23.2.2005 431-432 Sadık 
Yakut 

Bayram 
Özçelik 

Ahmet Gökhan 
Sarıçam 

 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Anayasamızın 87 nci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisine genel ve özel 
nitelikte af ilanı yetkisi vermiştir; ama, bu yetkiyi verirken, idari af, yargısal af, 
hürriyeti bağlayıcı cezaların affı veya para cezalarının affı gibi herhangi bir 
ayırım yapmamıştır; yani, yargı işlemi sonucunda ceza alanlar ile idari işlem 
sonucunda ceza alanları aynı statüde mütalaa etmiştir. Bizim, burada, "disiplin 
cezaları idari aftır, 87 nci maddenin kapsamı dışında" diyebilme imkânımız 
yoktur. Kaldı ki, bundan önce, Cumhurbaşkanı da, benim biraz önce yaptığım 
yorum doğrultusunda bir yorum yaparak, At Yarışları Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2003 tarihli ve 5022 sayılı Kanunu, 
Anayasanın öngördüğü beşte 3 çoğunlukla af yetkisini kullanmadığı 
gerekçesiyle, ikinci kere görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine 
iade etmiştir. Dilerlerse, Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarından Sayın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu geri gönderme tezkeresini 
okuyabilirler ve burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çok yerinde 
ikaza uyarak buradaki oylamada beşte 3 çoğunluğu ararlar.  

Herhangi bir hata yapmayalım; çünkü, bu tür şekil bozuklukları nedeniyle 
de yasaların Anayasa Mahkemesinden dönmesi nedeniyle bu topluma ne kadar 
vakit kaybettirildiğini biliyoruz ve bu konudaki haklı uyarılarımıza kulak 
verilmediği takdirde, Anayasa Mahkemesinin vereceği karar zoruyla, bu 
uyarılara uymak zorunda kalındığını da görmüş bulunuyoruz. 

Ben, bu hususta dikkatlerinizi çekmeyi bir görev biliyorum.  
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) - Sayın Başkan, lehte söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Altıkulaç. 
TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şimdi, 2000 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirilen ve kabul 

edilen kanunda, gerçekten, disiplin, yani, bu öğrencilerin disiplin cezalarının da 
affedilmesi ve sicillerinden silinmesine dair bir hüküm var; Sayın Kandoğan'ın, 
Sayın Emin Şirin'in kanun tekliflerinde de bu var. Aynen şöyle: "Geçici madde 
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48.- 1989-1990 eğitim-öğretim yılı başından bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, önlisans ve lisans 
eğitim öğretim programları ile yüksekokulların herhangi bir sınıfında kayıtlı 
öğrencilerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna atıf yapan 
Yükseköğretim Kurulları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre 
aldıkları disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla kaldırılmıştır. Bunların sicil 
dosyalarındaki cezai kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın dosyasından 
çıkarılır" denmiştir. Bu madde, bu Meclisten geçmiş ve Anayasaya aykırılıktan 
ya da herhangi bir şeyden söz edilmedi.  

Kaldı ki, bizim bu teklifimizde böyle bir şey yok. Biz, herhangi bir 
öğrencinin üniversite tarafından kendisine verilen disiplin suçunun affedilmesi 
ya da bunların sicillerinden silinmesi gibi bir öneri getirmiyoruz.  

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Disiplin cezalarını affediyorsunuz yani!.. 
TAYYAR ALTIKULAÇ (Devamla) - Sadece, onların öğrencilik 

ilişkilerinin kurulmasını sağlamayı amaçlıyoruz ve disiplin cezaları 
dosyalarında kalacaksa kalır; zaten kalacaktır; şu cezayı almış, bu cezayı almış. 
Bu teklif, disiplin cezalarının affedilmesini ya da dosyalarından, kayıtlarından 
silinmesini öngören bir teklif değildir. Öğrenciler disiplin cezası almışlarsa, bu 
cezaları dosyalarında kalmaya devam edecektir; onların affı söz konusu 
değildir.  

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - "Her ne sebeple olursa olsun" diyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Sözen, lütfen... Niye hatibin sözünü kesiyorsunuz Sayın 

Sözen!.. 
TAYYAR ALTIKULAÇ (Devamla) - Efendim, tabiî, her ne sebep...  
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - "Her ne sebeple olursa olsun..." 
TAYYAR ALTIKULAÇ (Devamla) - Bakın, tabiî efendim, onu gayet iyi 

anlıyorum... Sayın Sözen, söylediğinizi gayet iyi anlıyorum. Her ne sebeple 
olursa olsun, biz, bu öğrencilerin üniversitelerle ilişki kurmasını amaçlıyoruz.  

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Onu söylemiyorum canım... İstirham 
ederim. 

TAYYAR ALTIKULAÇ (Devamla) - Disiplin cezalarının affını ve 
dosyalarından bu cezaların silinmesini amaçlamıyoruz.  

OYA ARASLI (Ankara) - O zaman tashih edin "disiplin cezaları hariç" 
diye. 

MEHMET SEMERCİ (Aydın) - İpe un sermek bu. 
TAYYAR ALTIKULAÇ (Devamla) - Yüce Heyetinize saygılar 

sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, benim tutumumda herhangi bir 
değişiklik olmadı. Anayasa Mahkemesinin 2001/4 esas, 2001/332 karar ve 
18.7.2001 tarihli kararında "af, suç teşkil eden fiiller için ceza vermek hakkını 
ortadan kaldıran, verilmiş olan cezaların kısmen veya tamamen infazını 
önleyen, yetkili mercilerce yapılmış hukuki tasarruflardır. Af yetkisinin 
kullanılması, netice itibariyle devletin cezalandırmak hakkından geçici olarak 
feragat etmesi anlamına gelmektedir" denilmiştir.  

OYA ARASLI (Ankara) - Rica ederim... O, başka bir hususta Anayasa 
Mahkemesinin verdiği karar.  

BAŞKAN - Tutumumda herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
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Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci 
maddesinin af niteliği taşıyıp taşımadığı; oylanmasında nitelikli çoğunluk 
aranıp aranmayacağı hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 
22 3 86 20.4.2005 642-651 Ali Dinçer Harun Tüfekçi Mehmet Daniş 

 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri 

saygıyla selamlıyorum. 
Önümüzde, af niteliği taşıyan bir metin var, bir kanun teklifi var. 

Anayasamızın 87 nci maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine, genel ve 
özel af kararı alma yetkisi verilmiştir. Ne var ki, bu yetkinin kullanımı, özel bir 
karar yetersayısına bağlanmıştır; bu da, beşte 3 oranında çoğunluktur. Aynı 
doğrultuda İçtüzüğümüzün bir düzenleme yaptığı da görülmektedir; orada da, 
içinde af hükmü bulunan kanunların ilgili maddesinin ve tümünün 
oylanmasında beşte 3 çoğunluk aranması öngörülmüştür. 

Görüşmekte olduğumuz yasa teklifine baktığımız zaman, burada, yargı 
organlarının vermiş olduğu kararları ortadan kaldırıcı nitelikte birtakım 
düzenlemeler yapıldığını görmekteyiz. Bu tür düzenlemelerin adının aftan 
başka bir şey olamayacağı, herkesin kabul etmesi gereken bir husustur. Bu 
nedenle, burada, beşte 3 çoğunluğun aranması bir gerekliliktir.  

Bundan önce benzer bir yasa uygulamasında, Yüce Meclis, farklı bir 
tutum izlemiş olabilir. Bana göre bu, bir yanlıştır; yanlış ne zaman fark edilirse 
ondan dönülmesi gerekir. Burada da, daha önce bu düzenlemeye benzerliği de 
kuşku yaratan bir düzenlemede yapılan uygulamayı esas alıp, adımlarımızı 
onun üzerine dayalı olarak atmak, birtakım zincirleme yanlışlıkları da 
beraberinde getirecektir. 

Bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bundan önceki 
uygulamalarda da birtakım uyarıları oldu. Burada tartışmalar da açıldı, beşte 3 
çoğunluk uygulanmaması gerektiğine ilişkin kararlar alınan durumlar da oldu; 
ama, sonunda, bizim dediğimiz doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı katından 
yasaların geriye gönderildiğini ve ikinci kere burada görüşüldüğünü, beşte 3 
çoğunluğun tamamlandığını hepimiz de biliyoruz, bu olayların canlı tanığıyız 
hepimiz. 

Biraz önce, oturumun başlarında, Yüce Meclisin vaktini israf etmemesi 
konusunda, her iki gruptan da ortaklaşa dilekler ifade edildi burada. Eğer biz 
burada beşte 3 çoğunluk gereğini yerine getirmezsek, korkarım, bu yasa, Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından benzerlerine yapılan muameleyle karşı karşıya kalır 
ve tekrar görüşülmek üzere Yüce Meclise iade edilir. 

Bizden uyarması; uyarıya uymak veya uymamak sizin elinizde; ama, 
hangi düzenleme, verilmiş olan bir mahkeme kararını etkisiz hale getirecek 
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nitelikte ise, o düzenlemenin af niteliği taşıdığından asla ve kat'a kuşku 
duyulmaması gerekir. Burada da metin hepimizin önünde; verilmiş olan 
mahkeme kararını sıfırlıyor, âdeta onu değiştiriyor, hükümsüz kılıyor. Buna, 
aftan başka ne ad verebiliriz değerli arkadaşlarım?! 

Hepimizin bildiği gibi, bu Yüce Meclis toplantıları çok pahalıya çalışan 
bir mekanizma. Bizim burada tasarrufa azami özeni göstermemiz gerekiyor; 
zamandan tasarrufa ve maliyetten tasarrufa azami özeni göstermemiz 
gerekiyor. Fakir bir ülkenin insanlarıyız, fakir bir ülkenin milletvekilleriyiz. 
Kuruşun hesabını burada yapmamız lazım. Kuruşun israf edilmemesi için 
gerekli önlemleri burada almamız lazım. Yasaların, iki kere, Cumhurbaşkanı 
tarafından iade edilmesi, görüşmenin maliyetini iki kat artırıyor, zaman israfı 
ortaya çıkarıyor. Hele hele Anayasa Mahkemesine gidildiği zaman, iptal 
nedeniyle bu yasaları tekrar gözden geçirmek, tekrar görüşmek, oylamaya 
sunmak gerektiği zaman, bu maliyet birkaç kez daha artıyor.  

Bir yandan israftan ve israfın önlenmesinden söz ederken, bir yandan 
israfa yol açacak birtakım tavırlar içerisine girilmesi, hiç kimseye kazanç 
getirmez, yüce ulusumuzun dar olan imkânlarının heder edilmesinden başka bir 
sonuç da yaratmaz. Azami özeni göstermemiz gerekiyor. Bakın, insanlarımız 
sersefil vaziyette. Çiftçimize doğrudan gelir desteği bile ödeyemiyoruz. Niye 
ödeyemiyoruz; mali imkânlarımızın yetersizliği nedeniyle. Bu yetersizlik 
nedeniyle, insanlarımızın yüzü, köyde de, kentte de, giderek, gülmez oluyor. 
Halbuki, bizim görevimiz, insanlarımızın yüzünü güldürmek; toplumumuza 
yeni imkânlar hazırlamak; az olan imkânlarımızdan, çok sevindirici olan çok 
sonuçlar yaratmak. Böyle bir tavır benimsersek, bu hedefe ulaşabilir miyiz; 
Yüce Meclis asıl amacını yerine getirebilir mi, gerçekleştirebilir mi?!  

Onun için, benim sizlere önerim, direnmekten vazgeçelim; dediğim dedik 
anlayışından, "ben bir kere bu görüşe angaje oldum, adımımı geri atamam" 
yaklaşımlarından vazgeçelim; burada tartışalım. Bu hususları tartışmakta zerre 
kadar sakınca yok. Demin, ben, Grup Başkanvekili arkadaşım Sayın 
Kapusuz'un, Sayın Çelik'in tavırlarını hayretle izledim. Yani, bir usul 
hatasından söz ediliyor. Bunu, gelip burada tartışmakta ne sakınca olabilir 
Sayın Kapusuz?! Daha sonra tekrar iade edilip tekrar görüşme gereği hâsıl 
olacağına, burada tartışalım; siz de görüşlerinizi söyleyiniz, biz de 
görüşlerimizi söyleyelim, doğruyu bulalım. Bunu yaptığımız zaman, yanlış 
ortaya çıkmaz; ama, görüşmezsek, söylemezsek... Siz söylüyorsunuz "katkı 
sağlayın" diyorsunuz. Biz de muhalefet olarak burada bir yanlış var, katkı 
sağlayalım, tartışalım diyoruz. Bunu tartışmakta ne sakınca olabilir?! 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Bir sakınca yok. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Hiçbir sakıncası yok. 
OYA ARASLI (Devamla) - Tartışa tartışa doğruları buluruz ve en 

azından, bu, çok ciddi olarak tartışmamız gereken bir husus... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, Salih Bey çok laf atıyor. 
BAŞKAN - Lütfen... 



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

1792 
 

OYA ARASLI (Devamla) - ...çünkü, şekil bakımından gerekli 
yetersayıyla kabul edilmemiş bir kanun, yok hükmünde bir kanundur, kabul 
edilmemiş hükmünde bir kanundur.  

Bakınız, biraz önce buraya gelip dediniz ki: "Bu kanunun çıkmasında 
acelemiz var; insanların sorunları var, ıstırap çekiyor." İnsanların bu kanunla 
ilgili hakikaten sorunları var mı; ıstırap çeken, bu meralarda yaşayan zavallı 
köylülerimiz mi orada inşaat yapan, yoksa oraya yatırım yapmış olan bir kesim 
mi; bunu bilemeyiz; ama, geldiniz "acelemiz var" dediniz, oyladınız; ona 
hürmet ediyoruz; ama, dediğiniz gibi, bu sorunun bir aciliyeti varsa, o zaman 
bu kanunun kabulünde de, gerekli bütün şekil koşullarını yerine getirmek için 
hepimiz birbirinden daha özenli hareket etmek için yarışa girmeliyiz.  

O nedenle, bizim görüşümüz, burada beşte 3 çoğunluğun aranması 
gereğidir; çünkü, burada, hakikaten, yargının vermiş olduğu bir karara 
müdahale var. Aslında, tartışılacak olursa, burada kuvvetler ayrılığına aykırı bir 
durum da var. Siz, yasama organı olarak çıkıyorsunuz, yargı organına, onun 
vermiş olduğu kararlara bir müdahalede bulunuyorsunuz. Halbuki, 
Anayasamıza göre, kuvvetler ayrılığına göre, yasamanın yargıya müdahale 
imkânı yoktur; ama, mademki Anayasamız bu konuda bir istisna tanımıştır, bir 
af yetkisi gereği getirmiştir, bunu Anayasanın 87 nci maddesinde ve 
İçtüzüğümüzde düzenlemiştir, o zaman bu olabilir; ama, ancak ve ancak 
Anayasanın öngörmüş olduğu özel çoğunlukla, yani beşte 3 çoğunlukla olabilir 
diyoruz ve oylamamızı buna göre yapmamız gereğini bir kere daha 
dikkatlerinize sunuyoruz; bu önerimizi dikkate alacağınızı umuyoruz. 

Saygılar sunarım Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ümmet Kandoğan; aleyhinde. 
Süreniz 10 dakika Ümmet Bey. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  
Öncelikle, Meclis Başkanvekilimizin bu usul tartışmasını açmasından 

dolayı da kendilerine şükranlarımı sunmak istiyorum; çünkü, yapılacak olan bu 
usul tartışmasından sonra, belki, yapılabilecek olan bir yanlışlığın önünü kesme 
imkânımız olacaktır. 

Sayın Oya Araslı, bu konuyla ilgili hukuki gerekçelerini söylediler. 
Anayasanın 87 nci maddesi ve İçtüzüğün 92 nci maddesi, çok açık ve net bir 
şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini bağlayacak şekilde, afla ilgili 
konularda Türkiye Büyük Millet Meclisinde nitelikli çoğunluk aranması 
gerektiğini sarih bir ifadeyle bizlere gösteriyor. 

Değerli milletvekilleri, şimdi müsademe-i efkârdan barika-i hakikat doğar. 
Fikir ayrılıklarından, fikir tartışmalarından, güzellikler, hakikat güneşi ortaya 
çıkar. Şimdi, getirilen bu kanun teklifiyle ilgili birçok eleştirilerimiz oldu; 
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ancak, bu kanun teklifini ciddi ve dikkatli bir şekilde okuyacak olursak, bunun 
çok açık ve net bir şekilde bir af olduğu görülecektir. Bunu nereden 
söylüyoruz; çok açık bir ifade: "Hazinece açılan davalardan, taşınmazların 
emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelin 
ilgililerince Hazineye ödenmesi kaydıyla vazgeçilir." 

Bir dava açılıyor; bu davayla ilgili karşı taraf bu söylenenleri yerine 
getirdiğinde, dava açılmadan vazgeçiliyor; yani, ortada bir tecavüz var, bir 
müdahale var, bir el koyma var, hakkı olmayan bir yerin gasbı var ve bununla 
ilgili getirilen kanun teklifinde, burada söylenen hususlar yerine getirilirse, 
Hazinece dava açılmaktan vazgeçileceği ifade ediliyor, dava açılmaz deniliyor.  

Yine, henüz dava açılmamış taşınmazlar hakkında da uygulanır; yani, öyle 
bir hüküm getiriyor ki Sayın Çelik'in buraya getirmiş olduğu kanun teklifi, 
dava açmaktan bile Hazineyi vazgeçiriyor. Bu nedir arkadaşlar, bu nasıl bir 
uygulamadır?! Siz, yetkisi, hakkı olmadığı halde bir yeri gasbeden insanlarla 
ilgili olarak bir hüküm getiriyorsunuz ve bu hükmün uygulanması noktasında 
da Hazinece dava açılmasından vazgeçiriyorsunuz ve dava açılmamış olanlarla 
ilgili hiç dava açmıyorsunuz. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Nerede gasp; nereden çıktı?!  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, durum böyle iken ve 

mahkemelerce verilmiş olan kararlar var iken, siz, o kararları yok sayan bir 
uygulama getiriyorsunuz. Bağımsız yargının vermiş olduğu kararlara yasama 
organı müdahale ediyor. Bağımsız yargı organlarının vermiş olduğu kararları 
yok sayıyorsunuz, keenlemyekün addediyorsunuz. Böyle bir uygulama bir af 
niteliği olmaz da hangi uygulama af niteliğinde olur?! 

Demin, usul tartışması başlangıcından önce, Sayın Faruk Çelik "bu kanun 
tasarısı geçen sene görüşüldü, geçen sene aynı madde, geçici 3 üncü madde 
geçti; o zaman beşte 3 nitelikli çoğunluğu niye aramadınız, niye nitelikli 
çoğunluk istiyoruz demediniz" diye bizlerin tarafına döndü, itirazda bulundu. 
Ben, demin, bu konuyla ilgili görüşlerimi açıkladım.  

FARUK ÇELİK (Bursa) - "Siz demediniz" demedim.  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bakınız, bu madde, Meclis 

Genel Kuruluna nasıl gelmiş, demin anlattım. Şimdi, hükümet tasarısında 
olmayan bir madde, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda olmayan bir 
madde, Bütçe Plan Komisyonunda olmayan bir madde, son anda, gece yarısı, 
maddenin sonuna gelindiği bir anda, bir önergeyle Meclise gelmiş. Hangi 
milletvekili bu değişiklik önergesini okudu, inceledi, araştırdı da, nitelikli 
çoğunluk gerektiren... 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Cumhurbaşkanına saygısızlık yapmayın. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) -...bir uygulama olup olmadığı 

noktasında bir karar verme durumuna geldi?! Benim de itirazım zaten bunaydı 
sayın milletvekilleri. 
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BAŞKAN - Sayın Çelik, özellikle sizin müdahale etmemeniz lazım. Sayın 
Kapusuz... 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Cumhurbaşkanına bir saygısızlık söz konusu. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, saygısızlık meselesi değil. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Tabiî, efendim... 
BAŞKAN - Hatibi dinleyelim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanı 

birçok geri göndermelerinde "tutanaklarda bahsedildiği gibi" veya 
"milletvekillerinin ifade ettiği gibi" ibareler kullanarak geri gönderiyor; ama, 
bu getirilen değişiklik önergesi, maddenin son anında, oylamadan önce ve 
hiçbir AK Partili milletvekilinin de -iddia ediyorum- bilgisi olmadan, alelacele 
buradan geçirilmeye çalışılan ve bu şekliyle buradan geçen bir kanun 
tasarısının bir madde metni arkadaşlar. 

Elbette, ben demin de söyledim, önerge okunmuş, "katılıyor musunuz", 
komisyon başkanı "katılmıyoruz", bakan "katılıyoruz", "önergenin gerekçesini 
okuyalım" deniyor. Gerekçesinde de, bakın okuyorum gerekçesini: "4342 sayılı 
Kanuna bir geçici madde eklenmek suretiyle, belediye mücavir alan sınırları 
içerisinde kalan ve yerleşim yeri olarak işgal edilen, geri dönüşümü ve mera 
olarak kullanımı teknik olarak kesinlikle mümkün olmayan ve belediyece imar 
planları hazırlanan alanların tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına 
tescilleriyle ilgililerine devri öngörülmüştür." Peki, bu gerekçede var mı bir 
şey; bunların Hazinece dava açılmayacağı, davalar açılmışsa durdurulacağı 
veya emlak bedeli ve rayiç bedeli toplamının yarısının alınacağı şeklinde 
gerekçenizde de bir bilgi yok.  

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Metinde var, metinde. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Efendim, metin bende de var Sayın 

Kapusuz; siz vermişsiniz onu.  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ben verdim.  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Niye çıkıp, gelip bu kürsüde o 

değişiklik önergenizle ilgili Meclisi aydınlatmadınız? Gece yarısı, kanunun 
görüşmesinin sonuna gelindiği bir anda, 6 milletvekilini yanınıza alıp da, niçin 
o önerge... Gelip, burada milletvekillerini niye aydınlatmadınız, bizleri niye 
aydınlatmadınız? Hiçbir milletvekilinin getirdiğiniz o önergeyle ilgili bir bilgi 
sahibi olması mümkün değil. 1 dakika içerisinde geçmiş sayın milletvekilleri. 
O 1 dakika içerisinde hangi milletvekili bunun ne getirip ne götürdüğünü, beşte 
3 nitelikli çoğunluk gerekip gerekmediğini nasıl anlayacak, anlamanız mümkün 
mü sayın milletvekilleri?! 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Herkesi kendiniz gibi görmeyin! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Anlamanız mümkün mü?  
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FARUK ÇELİK (Bursa) - Kendiniz gibi ne görüyorsunuz! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, şöyle oluyor Sayın Çelik, işte, 

şimdi, şurada 30 kişi var, 40 kişi var, 50 kişi var. Madde oylanırken, sayın 
milletvekilleri, belki karar yetersayısı istenir, toplantı yetersayısı istenir diye 
dışarıdan parmaklarını kaldırarak içeri giriyorlar. Şimdi, böyle bir ortamda 
getirilen bu değişiklik önergesinin nitelikli çoğunluk gerekip gerekmediği 
konusunda hiçbir milletvekilinin bilgisinin olması mümkün mü? 

AHMET RIZA ACAR (Aydın) - O zaman neredeydin?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Niye bu önerge, Sayın Kapusuz, 

hükümet tasarısı içerisinde yok, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
raporunda yok, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda yok? Son anda, burada, 
maddeye bir önerge şeklinde ilave ediliyor. 

AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Sen neredeydin?! 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar.  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben hep buradayım Sayın Acar; 

ama, Aydınlılar seni çok merak ediyor; sen ne zaman bu kürsülerde olacaksın, 
ne zaman bu kanunlarla ilgili katkı yapacaksın, merak ediyorlar.  

AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Sen neredeydin onu söyle! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben, hep buradayım. Bak, bugün 

Genel Kurul saat 14.00'te açıldı, bu saate kadar ben buradayım. Doktorda 
randevum vardı, randevuma bile gidemedim; sırf bu maddede, bu kanun 
tasarılarında katkım olsun diye buradayım. Benim kadar bu Meclise devam 
eden kaç milletvekili var? İşte görüyoruz sıraları...  

AHMET YENİ (Samsun) - Buradayız, burada. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - 30, 40, 50 kişiyle bu Mecliste 

kanunlar geçiyor.  
Dün utandım, bir konuk cumhurbaşkanı buraya geldi Sayın Meclis 

Başkanımızla beraber. Burada, saydım, o anda 30 kişi vardı. Sayın Meclis 
Başkanı, belki, hayatının en sıkıntılı anını yaşadı. Sormuştur o Cumhurbaşkanı 
Meclisinizde bu kadar kişi mi var veya 50 kişiyse Meclisiniz, bu kadar koltuğu 
niye yaptırdınız diye mutlaka sormuştur. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, bunun usulle ne alakası var?! 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Meclise saygısızlık bu, Sayın Başkan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN - Konuya gelelim. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, onun için bu 
kanunlar, işte böyle gece yarısı, alelacele, kimsenin bilgisi olmadan bu 
Meclisten geçiyor.  

Demin de söyledim, şimdi de söylüyorum; buralarda, tüyü bitmedik 
yetimlerin hakkı vardır, memleketin yetmiş milyon insanının hakkı vardır. 
Buralara tecavüz edilmiştir, tecavüze uğramıştır. Yetkileri olmadığı halde, 
buralar işgal edilmiştir. İşgal edilen yerlerle ilgili olarak bunun gerçek bedeli, 
değeri neyse, bunların, mutlaka, işgalcilerden alınması gerekmektedir. Eğer, 
bugün bunu yapmazsak, ben iddia ediyorum ki -işte, kanunla mücavir alan 
sınırları içinde demişiz- bundan sonra, şu anda mücavir alan sınırları dışarısında 
olan meralar da, bugünden itibaren işgal edilmeye başlanır. Nasıl olsa, iki üç yıl 
sonra, oralar da, imar planları, mücavir alanlar içerisine ayrılır, bizler de geliriz 
yarı bedeline, rayiç bedelinin yarısı oranında bir bedel öderiz ve hakkımız 
olmadığı halde gasbederiz, tecavüz ederiz diye düşünce içerisine girebilirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Benim itirazım bunadır. Bu bir aftır. 

Af olması nedeniyle de, mutlaka, nitelikli çoğunluk gerektiren bir uygulama 
olması lazım geldiği inancımı ifade ediyorum.  

Eğer bu kanun çok önemliyse Sayın Çelik, geliniz, bunun buradan nitelikli 
çoğunlukla geçmesi noktasında siz de gayret gösterin. Onbeş gün sonra, yirmi 
gün sonra Sayın Cumhurbaşkanından geri dönmesi halinde bu kanun teklifini 
yeniden görüşmek mecburiyetinde kalmayalım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Bağımsızlar ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, konuşan arkadaşlarımızı dinlersek, 

müdahale etmezsek, daha kısa süre içinde, daha etkin ve verimli Meclis 
çalışması yaparız.  

Karşılıklı tartışmalar, maksadını aşan ifadeleri de ortaya çıkarıyor. Disiplin 
ortadan kalkınca, ölçü de kaçabiliyor. Şimdi, Sayın Ümmet Kandoğan "benim 
kadar Meclise devam eden başka milletvekili var mı" dedi yahut "yok" dedi. 

AHMET YENİ (Samsun) - Var tabiî!.. 
BAŞKAN - Yani, her milletvekilinin... Nasıl yurtseverlik konusunda 

kimse kimseyle yarışamayacaksa, herkes bir diğeri kadar yurtseverse bu 
ülkede, bu Parlamentoda da bütün milletvekilleri, her biri, bir diğeri kadar 
Parlamento çalışmalarına titizlikle katılan milletvekilleridir. Öyle bakmak 
gerekiyor; bu şekilde yarışmaya sokmaya gerek yok işi. 

Şimdi, lehte, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ; buyurun. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 
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BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Başkanlık Divanı, görüşülmekte olan teklifin 1 inci maddesinin nitelikli 
çoğunluk aranmadan oylanması gerektiği yönünde tutumu olduğunu beyan 
ettiğinden, Sayın Başkanlık Divanının tutumunun lehinde söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Başkanlık Divanına teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, burada nitelikli çoğunluk aranıp aranmayacağı 
konusundaki ihtilafın daha iyi anlaşılabilmesi için, şu anda görüşmekte 
olduğumuz madde ile halen yürürlükte bulunan geçici 3 üncü madde arasındaki 
farkların ne olduğuna iyi bakmak lazımdır. Geçici 3 üncü madde ile şu anda 
görüştüğümüz madde arasında temelde iki fark vardır. Bunlardan biri, madde 
metninde geçen ücretsizlik kavramından doğan ihtilaftır. Bunu, kimileri, 
ücretsizlikten maksadın tapu harçları olduğunu ve üçüncü cümlede geçen 
tüzelkişi kelimesinde bir açıklık bulunmaması nedeniyle, belediyelere 
devredilecek yerlerin veya kamu kurum ve kuruluşlarına devredilecek yerlerin 
bedelini kapsamadığını ileri sürüyorlar. Öte yandan, belediye yetkilileri de, 
buradaki kastın, tamamen bedel mukabili ücretsizlik olduğunu, ilgili alanın 
bedeliyle ilgili olduğunu ileri sürüyorlar. Bu noktada, uygulamada bir ihtilaf var.  

Öte yandan, bunun üçüncü cümlesinde tüzelkişi ifadesi kullanılıyor. 
Bilirsiniz ki tüzelkişi kelimesi bir üst kelime olarak, hem özel hukuk 
tüzelkişilerini hem de kamu hukuku tüzelkişilerini kapsamaktadır. Yukarıda, 
belediye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz devirden bahsedilirken, 
aşağıda, tüzelkişilere veya gerçek kişilere emlak ve rayiç bedellerinin 
toplamının yarısı üzerinde bir bedelle tescilini yapacağına dair ifadenin 
bulunması, burada, belediyeleri veya kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamadığı 
yönündeki anlayışı kuvvetlendiren bir durum ortaya çıkmaktadır. 

İşte, yasa koyucunun, esasında, ikinci cümledeki ücretsizlik ifadesiyle 
kastı, buradaki devrin, ilgili alanların bedelleri mukabili ücretsiz devri olduğu 
halde, üçüncü cümledeki tüzelkişi ifadesinin gereği gibi ifade edilememiş 
olması, iki cümle arasında bir çelişki ve uygulamada da büyük bir sıkıntı 
meydana getirmiştir. 

İşte, yapılan bir düzenlemeyle, ikinci cümledeki "ücretsiz olarak" kelimesi 
madde metninden çıkarılarak, yerine "tescilleri bedel talep edilmeksizin aynen 
devam eder" ifadesi konuluyor. Üçüncü cümledeki "tüzelkişiler" yerine de 
"özel hukuk tüzelkişileri" ifadesi konulmak suretiyle, yasa koyucunun geçici 3 
üncü maddede esas iradesine uygun olarak bir teknik düzeltme yapılmıştır. 
Bunun dışında, bu maddede yeni olarak ifade edilen herhangi bir şey yoktur. 

Diğer bir konuya gelince, mahkeme kararlarıyla ilgili, burada benden önce 
konuşan değerli hatiplerin ifade ettiği konuya gelince, ben, şu anda yürürlükte 
bulunan madde ile huzurlarınızda görüştüğümüz madde arasındaki farkı sizlere 
okumak suretiyle dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Çünkü, burada yeni 
getirilen herhangi bir hüküm yoktur, yenisinde olan ifadeler, sadece geçici 3 
üncü maddede olan ifadelerin anlaşılır bir Türkçeyle ifadesinden, daha görünür 
hale getirilmesinden başka hiçbir şey değildir.  
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Bakın, okuyorum geçici 3 üncü maddenin ilgili cümlelerini: "Ancak, ilgili 
belediye veya kamu kurum ve kuruluşları adına tescil edilmiş olanların, dava 
konusu olup olmadığına bakılmaksızın, ücretsiz olarak tescilleri aynen ibka 
edilir." Burada davadan bahis var mı?! Dava konusu mu değil mi, buna 
bakılmaksızın tescilleri ibka edilir. "Hazine adına tescil edilmesi gerekirken, 
gerçek veya tüzelkişilere tescil edilmiş taşınmazlara ilişkin açılan davalardan    
-yine, davalardan- emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden 
taşınmazların halen maliki olan kişilerce Hazineye bedelinin ödenmesi 
kaydıyla vazgeçilir. Evvelce açılan davalarda Hazine lehine kesinleşen 
kararlara -burada bahsi geçen kesinleşen kararlar, mahkeme kararlarıdır- konu 
olan taşınmazların tapuları aynı esaslara göre, önceki maliklerine veya kanunî 
mirasçılarına devredilir." Yürürlükte olan maddede dava, kesinleşen hükümle 
ilgili konu aynen budur.  

Şimdi, huzurlarınızda olandaki kısmı okuyorum, dikkatinizi de çekmek 
istiyorum: "Ancak, bu nitelikteki taşınmazlardan ilgili belediye veya kamu 
kurum ve kuruluşları adına tescil edilmiş olanların tescilleri bedel talep 
edilmeksizin aynen devam eder. Bunlar hakkında Hazinece dava açılmaz, 
açılmış davalardan vazgeçilir. Hazinece bu nitelikteki taşınmazlar hakkında 
ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılan davalar 
sonucunda Hazine adına tesciline veya mera olarak sınırlandırılmasına ve özel 
siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda işlemleri 
yapılmamış olan taşınmazlar hakkında da aynı hüküm uygulanır." 

Şimdi, ikisini mukayese ettiğiniz takdirde, ikisi arasında sadece cümlelerin 
daha anlaşılır, daha güzel bir Türkçe ile ifadesinden başka bir fark yoktur; özde 
aynıdır, manada aynıdır, yeni bir şey getirilmemektedir bu konuda. Yeni bir şey 
getirilmediği için de, yürürlükte olan bir yasayla ilgili af niteliğindedir şeklinde 
bir iddiada bulunulması doğru bir şey değildir; çünkü, yeni bir şey olmuş olsa, 
o zaman belki bu iddia üzerinde daha fazla konuşulabilirdi. 

Öte yandan, değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki 
hassasiyetini hepimiz biliyoruz; CHP'li arkadaşlarımızın da bu konudaki 
hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Bütün çıkan yasaların Anayasaya uyarlılığı, bu 
Meclisin çatısı altında bulunan herkesin başta gelen görevidir.  

Bakın, bu maddeyle ilgili 26.5.2004 tarihinde Meclisimizde yapılan 
görüşmeler sırasında, 5 inci maddeyle ilave edilen geçici 3 üncü maddenin 
görüşmeleri sırasında Başkan şöyle söylüyor: "Sayın milletvekilleri, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir." 

Burada, kesinlikle, bu bir af niteliğindedir, ortada bulunan, kesinleşen 
veya halen devam eden mahkemelere veya mahkeme kararlarına bir müdahale 
vardır, onları hükümsüz kılma gayreti vardır diye herhangi bir iddia söz konusu 
değildir. CHP'nin yetkin hukukçuları olduğunu biz gayet iyi biliyoruz, onların 
bunu vaktinde göremeyeceğini söylemek de doğru değildir. Ben, görebilecek 
yetkinlikte çok değerli hukukçuları olduğuna inanıyorum. O zaman böylesi bir 
iddia dile getirilmemiş, aradan zaman geçmiş, bu maddenin uygulanmasındaki 
sorunu giderici bir düzenleme yapılmak için huzurlarınıza gelindiğinde bu 
iddia dillendiriliyor. Doğru bir iddia değil. 
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Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımız da, biliyorsunuz, bu konularda çok 
hassas. Öğrenci affıyla ilgili yasal düzenleme Meclisimizden geçip Sayın 
Cumhurbaşkanının huzuruna gittiği zaman bu konuda nitelikli çoğunluk 
aranması gerektiğine dair değerlendirmede bulunmuş ve iade etmişti. Aynı 
yasa, bu yasa da Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna gitmiş vaktiyle, 
titizliğini biliyoruz, bu konu Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından geçmiş ve 
Sayın Cumhurbaşkanı burada nitelikli çoğunluk aranması gerektiği hususunda 
herhangi bir değerlendirmeyle yasayı veto edip Meclise iade etmemiştir. Bu 
nedenle de burada böylesi bir durum söz konusu değildir. 

Ayrıca, Anayasanın 87 nci maddesi üzerinde daha önce de Meclisimizde 
tartışma yapılmıştı. Anayasamızın 87 nci maddesi üzerinde 2001 yılında 
yapılan değişiklikle şu hüküm oradan çıkarılmıştı. Daha önceki metinde şu 
vardı: "Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden hüküm giyenler hariç 
olmak üzere genel ve özel af çıkarmaya...  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bekir Bey, süreniz doldu, lütfen toparlayın! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Anayasanın 87 nci maddesinde yapılan bu değişiklikle, Anayasanın 14 

üncü maddesindeki fiillerden hüküm giyenler hariç olmak üzere, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte 3 çoğunluğunun kararıyla genel 
veya özel af ilanına karar almaya Türkiye Büyük Millet Meclisini yetkili ve 
görevli görmüştür. 

Burada dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum; o da, madde metninden 
çıkarılan 14 üncü maddeye aykırı fiillerden hüküm giymekten bahsediyor. 
Hüküm giymek, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, maddi ceza hukuku anlamında bir 
suçun işlendiğine dair ilgililer hakkında açılmış bir dava sonucunda yapılan 
yargılamayla verilen kararın kesinleşmesiyle mümkün hale gelen bir husustur. 
Onun için de, burada, yasa koyucunun kastı, maddi anlamda ceza hukuku 
kapsamına giren suçlarla ilgili, afla ilgili bir husustur; ancak, bu Anayasa 
değişikliğinden sonra, bu konu ihtilaflı bir hale gelmiştir. Bu ihtilaf da haklı bir 
ihtilaftır; çünkü, maddenin lafzî yorumuna baktığınız zaman "bu, maddi ceza 
hukuku anlamındaki affı kapsar" diyenler de haklı, "hayır, bu, onun dışındaki 
afları da kapsar" diyenler de haklıdır. Ben, bu nedenle, Meclisimizin, bundan 
sonra yapacağı Anayasa değişikliklerinde bu maddeye açıklık getirmesinde 
fayda olacağı kanaatindeyim; eğer, böyle bir açıklık getirilirse, bu gibi 
tartışmalar da tamamen ortadan kalkar.  

Ben, bu nedenle, yasanın bu maddesinin nitelikli çoğunluğa ihtiyaç 
duymayan bir madde olduğunu ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN - Ankara Milletvekili Sayın Salih Kapusuz. (AK Parti 
sıralarından alkışlar)  

Buyurun Sayın Kapusuz.  
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Süreniz 10 dakika.  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlarken, mübarek kandillerinizi de tebrik 
ediyorum.  

Şimdi, Sayın Başkanlık, kendi tutumunu açık bir dille ifade etti. Değerli 
muhalefet sözcüsü milletvekili arkadaşlarımız da, Başkanlığın tutumunun 
aleyhinde söz aldılar; bendeniz ise lehinde söz aldım. Başkanlık doğru 
yapmaktadır; burada bir nitelikli çoğunluk aramaya ihtiyaç yoktur. Açıkça şunu 
ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Bu söylediklerin geri döndü, Sayın Kapusuz! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Elbette, biz, usul tartışması açılmaması 

diye bir yolu bugüne kadar da şu anda da talep etmedik; ama, Başkanlığın 
tutumunun anlaşılması için, arkadaşlarımız konuya muttali olsunlar, eğer, 
taleplerini de doğru yaparlarsa, buradaki tartışma doğru bir zeminde olur diye 
yerimizden ikazda bulunduk. Bulunduğumuz ikaz, sadece hatırlatma 
çerçevesindedir. Yoksa, biz, Sayın Hocamız Oya Araslı başta olmak üzere, 
burada konuşma yapan arkadaşların usul noktasında söyleyeceklerini 
kıskandığımız falan yok. Elbette, biz, katılımı önemsiyoruz, katkılarınızı da 
müspet anlamda bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, tartıştığımız şey, af yasasının nasıl çıkacağı hususu 
değildir. Elbette, affın nasıl, af ihtiva eden bir kanunun nasıl çıkacağıyla ilgili 
hem Anayasada hem de İçtüzükte, biraz önce konuşmacıların söylediği usul 
uygulanır. Tartışma konusu bu değil. Biz, diyoruz ki, bu yasa af ihtiva etmiyor. 
Dolayısıyla, 2004 yılında çıkarılmış olan bu yasanın, tekraren, o zaman, 
anayasada bir değişiklik yapmadan, aynı yasayı, bugün, biraz daha uygulamadaki 
sıkıntıları açıklığa kavuşturmak adına, yeniden, Genel Kurulun önüne getirmiş 
olmamız, Anayasada yapılan bir değişiklik de yoksa, dün aranmayan şeyin bugün 
aranması için bir zaruretin olmadığı açık bir şekilde bellidir.  

Dolayısıyla, biz, şimdi... Değerli bir arkadaşımız burada konuşuyor: 
"Efendim, siz, bu yasayı çıkartırken önerge verdiniz..." Değerli arkadaşlar, bu 
kürsü, çok hatibe söz imkânı verdiği gibi, birçoklarının da yok olmasının 
sebebi haline gelmiştir. Bu kürsüyü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, bu 
yetkiniz var; ama, kullanırken, eğer, hassasiyet göstermezseniz, 
arkadaşlarınıza, içinde bulunduğunuz kuruma saygısızlık yaparsanız, bu kürsü 
sizi bir gün çarpar. (AK Parti sıralarından alkışlar) Her aklınıza gelen şeyi 
burada ifade etmek, bu kürsüyü kullanma hakkının doğru kullanıldığı anlamına 
da gelmez.  

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, daha dikkatli bir üslup gerekiyor, daha 
nazik... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet efendim. 
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Bir başka şeyi daha söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, yasama 
faaliyetlerinin nasıl yapılacağı Anayasamızda, yasalarda, İçtüzükte ve burada 
uygulama olarak bilinen teamüllerle bilinmektedir. İhtisas komisyonları çalışır; 
teklif veyahut da tasarı komisyonun gündemine geldiğinde milletvekili 
arkadaşlarımız katkı verirler; bunun da yolu önerge vermektir. Genel Kurula 
bir husus gelir, elbette, ihtisas komisyonunun dışında, uygun olan, olmayan, 
farklı düşünülen, Genel Kurulun değiştirme arzusu da yine önergeyle gündeme 
gelir. Arkadaşlarımız, muhalefet partisine mensup arkadaşlarımız, eğer 
önergeye gerek yoksa, son anda verilen önergelerle birtakım hususlar ters yüz 
ediliyor; anlaşılmıyorsa, niçin veriliyor?!.. Sonra, bu usul niye ihdas edilmiş?!  

FARUK ÇELİK (Bursa) - Sizin verdiğiniz o zamanki önergede bir 
yanlışlık yok. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, şimdi, biz bir önerge 
vermişiz arkadaşlarımızla beraber; önerge verilmiş, evet, Genel Kurulda 
okunmuş. Bu Genel Kuruldaki her mümtaz arkadaşım her şeyi anlayabilecek 
vasıf ve kabiliyettedir, önerge gerekirse izah edilir, değilse gerekçesi okunur; 
daha sonra da, Genel Kurulun oyuna sunulur; uygun görülürse kabul edilir, 
değilse reddedilmiş olunur. Bunun yasama görevinin bir esası olduğunu 
unutmak, bunu yanlışmış, bir suç işlenmiş gibi takdim etmek, ben inanıyorum 
ki, bu kürsüyü iyi kullanmamanın veyahut da ne konuştuğuna dikkat 
etmemenin bir sonucu olarak orta yere çıkar.  

Bir diğer husus; yasama, yürütme ve yargı, kuvvetler ayrılığı bizde esastır. 
Değerli arkadaşlar, eğer bir husus yasamaya gelmişse, yürütmenin bir talebiyle 
ilgili olabilir, şu anda mahkemelerimizin, yargının görev alanında bulunan, 
gündeminde olan bir kanun maddesi olarak da, uygulama olarak da ne olabilir, 
mahkemelik olabilir. Peki, biz, mahkemeye intikal etmiş bir temel konuyla 
ilgili olarak, yasama olarak elimizi kolumuzu bağlı mı tutacağız arkadaşlar?! 

HALUK KOÇ (Samsun) - Biraz karıştı sanki. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bir düzenleme yapmayacak mıyız; 

şimdiye kadar ilk defa mı böyle bir düzenleme yapılıyor?! 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Kapusuz, biraz karıştı.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Açık ve net bir şey daha söylüyorum; 

mahkemede bulunan bir husus, yasama gündemi olmaz mı arkadaşlar?  
HALUK KOÇ (Samsun) - Biraz karıştı kuvvetler ayrılığı. 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Koç, müdahale etmeyin.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, bakınız, bu konuyla ilgili olarak...  
ATİLA EMEK (Antalya) - O zaman af oluyor, Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Arkadaşlarım, açık ve net olarak şunu 

ifade etmek istiyorum; burada, yıllardan beri bu ve benzeri düzenlemeler 
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yasama alanına görev olarak verilmiş ve gereği de yapılmıştır. Onun için, bir 
konu yargıya intikal etmişse, yasama buna dokunamaz... Böyle bir şey, elbette, 
mümkün değildir. 

OYA ARASLI (Ankara) - O, ayrı bir şey... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bir diğer husus -değerli arkadaşım biraz 

önce söyledi- bu kanun buradan geçmiş, Genel Kurul onaylamış, daha sonra, 
Cumhurbaşkanı incelemiş ve yürürlüğe girmiş; ama, uygulamadaki bir sıkıntının 
açığa kavuşması için, bu konuyu, yeniden tanzim ediyoruz, özünde bir değişiklik 
yapmıyoruz; dolayısıyla, biz, bu yasada af ihtiva eden bir hükmün 
bulunmadığını, bir kez daha, burada, ifade etmek mecburiyetinde kaldık. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Demin öyle söylemediniz... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, açık ve net, bu yasada af 

ihtiva eden bir hüküm söz konusu değildir. Onun için, Sayın Başkanın ve 
Başkanlığın tutumu yerindedir; burada, nitelikli çoğunluk aramaya gerek, 
ihtiyaç yoktur. 

Biz inanıyoruz ki, bu yasa, bir öncesinde, nasıl ki, Genel Kuruldan geçmiş, 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanmışsa, yine, aynı şekilde, bunun 
yürürlüğe girmesi konusunda bir endişemizin olmadığını ifade ediyor, 
Başkanlığın tutumunun lehinde oy kullanacağımızı ifade ediyor, saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, Sayın Kapusuz öğrenci affında 
da aynı tezleri savunmuştu; ama... 

BAŞKAN - Bir dakika... 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, talebinizle ilgili değerlendirmeyi bu oturum 
içinde yapacağız; ama, şimdi... 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Hayır efendim, öyle bir sataşma yok... 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Nereden biliyorsunuz?!.. 

BAŞKAN - Şimdi, değerli milletvekilleri, sayın milletvekilleri, 
tutumumuzla ilgili usul tartışması bitti.  

Şimdi, 1 inci madde ile yasa önerisinin tümünde nitelikli çoğunluk, 
kabulde nitelikli çoğunluk gerekli mi değil mi konusunda Genel Kurulun 
görüşünü alacağız.  

FARUK ÇELİK (Bursa) - Başkanlık Divanının... 
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BAŞKAN - Şimdi, Divan olarak ortaya koyduğumuz tutumda, 1 inci 
madde ile tümünün oylanması sırasında nitelikli çoğunluk gerekmez diyenler, 
gerekir diyenler oylanacak.  

Gerekmez diyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Başkanlık Divanının görüşü istikametinde oy 
kullananlar... 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Evet, Başkanlığın tutumunun lehinde oy 
kullanıyoruz... 

BAŞKAN - Anlattık onu... 

1 inci madde ile tümünün oylanmasında nitelikli çoğunluk gerekir 
düşüncesinde olan arkadaşlarımız oylarını versinler... 

Şimdi, sözün özü "kabul edenler, etmeyenler" diye oylamış oluyoruz. 
Tutumumuzu kabul edenler, etmeyenler diye...  

Kabul edenler çoğunlukta, kabul etmeyenler azınlıkta kaldılar. Nitelikli oy 
çokluğu gerekmiyor bu oylamada ve tümünün oylamasında. Böyle bir karar 
Genel Kuruldan çıktı. Bu doğrultuda işlem yapılacaktır. 
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Oturum Başkanının, konuşma sürelerini değerlendirmede ve Başkanlık 
Divanında daha önce görüşülerek karara bağlanan bir konuyu Genel 
Kurulda tekrar görüşmeye açarak zaman kaybına neden olması nedeniyle 
tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 3 87 21.4.2005 59-67, 69-70 Ali 
Dinçer 

Mehmet 
Daniş 

Harun 
Tüfekçi 

 
BAŞKAN - Şimdi, bir usul tartışması açıyoruz Başkanlığın tutumuyla 

ilgili.  
İki aleyhinde, iki lehinde söz almak mümkün.  
Sayın Faruk Çelik aleyhte söz aldı.  
Başka söz almak isteyen var mı? Yok. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Bakarız efendim. 
BAŞKAN - Efendim?.. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Duruma göre değerlendiririz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki, anlaşıldı. 
Buyurun Sayın Çelik. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, yasama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yasama 

faaliyetlerimizi sürdürürken hangi esaslar çerçevesinde bu görevi ifa 
edeceğimiz, yasalarda ve İçtüzükte gayet açık bir şekilde ifade edilmiştir.  

Burada söz almamızın sebebi, Sayın Başkanın üç gündür birlikte yaptığımız 
çalışmadaki tutumunu açıklığa kavuşturmak içindir. Kaç kere, bu kürsüden veya 
yerimizden, Sayın Başkanın tutumunun İçtüzük kurallarına uymadığını ve 
gerekli ikazları yapmadığını ifade etmemize rağmen, bugün, yine, bu tutumunun 
neticesi çok daha vahim bir noktaya çalışmalarımızı taşımıştır.  

Bakınız, İçtüzük, madde 67: "Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler 
söyleyen kimseyi Başkan derhal, temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen 
temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet eder..."  

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Bilmiyor ki... 
FARUK ÇELİK (Devamla) -"...Başkan, gerekli görürse, o kimseyi o 

birleşimde salondan çıkartabilir." 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Anlamıyor ki... 
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ALİM TUNÇ (Uşak) - Nerede o?! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bu madde, Sayın Başkan, sizi de bizi 

de hepimizi de bağlıyor.  
OYA ARASLI (Ankara) - Niye bağlıyor?! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Burada, üç gün boyunca yönetiminizde o 

kadar yanlış şeyler, yanlış ifadeler, o kadar konulardan uzak, görüşülmekte 
olan tasarılardan uzak, görüşülmekte olan maddelerden o kadar uzak 
değerlendirmeler ve sataşmalar yapıldı ki, siz, bunların hiçbirisine dur 
demediniz. 

Kaldı ki, gündemdışı konuşma veriyorsunuz. Gündemdışı konuşmalar 5 
dakikayla sınırlıdır, tolerans sınırı 1 dakikadır. Bunları 15-20 dakika... Bazı 
konularla ilgili bu anlayışı tabiî hepimiz göstermek durumundayız..  

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) - Yarım saat de kendisi konuşuyor... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Ayrıca, kişisel söz talepleriyle ilgili tanınan 

süreleri, iki misliyle, üç misliyle aşar durumda değerlendirmeler, olmadık 
yorumlar getiriyorsunuz ve bu gerginliklere de, maalesef, Başkanlığın tutumu 
sebep olmaktadır. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bunu, biz, gerek özel 
görüşmemizde gerekse burada Genel Kurul çalışmalarında defalarca hatırlattık 
Sayın Başkan; ayrıca, yanlı tutumunuzu da burada ifade etmek, belirtmek 
istiyorum.  

Bakınız, dünkü görüşmelerde şöyle bir garip durum yaşadık: "Başkanlık 
Divanının görüşü nitelikli çoğunluğun aranmaması istikametindedir" dediniz; 
bunu ilan ettiniz, arkasından dediniz ki: "Nitelikli çoğunluk için usul tartışması 
açıyorum."  

HALUK KOÇ (Samsun) - Benim talebim üzerine oldu.  
FARUK ÇELİK (Devamla) - Böyle bir talep olabilir mi?! 
Başkanlığın kararı nitelikli çoğunluğu gerektirmiyorsa, burada, kalkıp, 

Başkanın "ben bununla ilgili bir usul tartışması açıyorum" gibi bir yola girmesi, 
nasıl hukukla, nasıl İçtüzükle, nasıl yasama faaliyetiyle bağdaşabilir?!  

Bakınız, sonuncuya geliyorum; Sayın Kılıçdaroğlu'na, doğrusu, buradaki 
bu ifadeyi yakıştıramıyorum.  

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - İade... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Aynıyla iadesi filan değil, yeterli değil. 

Buraya gelip özür dileyeceksiniz Sayın Kılıçdaroğlu. (AK Parti sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Gelip özür dileyeceksiniz... Biz... 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Niye?.. Siz kral mısınız; kral mı 
zannediyorsunuz kendinizi?! 
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FARUK ÇELİK (Devamla) - Bakınız, siz de, dün burada konuşurken 
Sayın Milletvekili "sizin, dininiz, imanınız para" gibi ifade kullandınız. Şimdi 
de konuşuyorsunuz... 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Konuşurum... Satmaktan başka ne 
yapıyorsunuz, onu söyleyin?! 

FARUK ÇELİK (Devamla) - Bunlara..  
Sayın Başkan, müsamaha falan değil bu; yönetimde acziyettir, başka bir 

şey değildir; yönetememektir bu. Bütün sıkıntı buradan geliyor. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) Başka arkadaşların konuşmaları da maalesef, bu 
çerçevede devam etti.  

Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi, biz dönüp sizin eski sayfalarınızı mı açalım; 
açalım mı?! 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Açın... 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Açalım, biz açalım. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - SSK Genel Müdürüyken aldığınız vatan 

satanlarla ilgili geçirdiğiniz soruşturmaları bilmiyor mu millet?! (AK Parti 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunları mı konuşalım biz?! 

Bu millet, vatanı kimin sattığını, kimin vatanı için canını dişine takarak 
kanını akıttığını çok iyi biliyor. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Bildiği için de, sizi hep bir marjinal kesim olarak tutmuştur kenarda. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Çelik... 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sözünü geri al! 
BAŞKAN - Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın... 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sözünü geri alsın; 

hakaret ediyor. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Sayın Mustafa Tuna arkadaşımızın burada 

özelleştirmeyle ilgili söylediği son derece nazik, kibar bir ifadeyle Cumhuriyet 
Halk Partisinin özelleştirme mantığını eleştirmesi son derece doğal. Siz, bizim 
özelleştirme anlayışımızı eleştirebilirsiniz, buna, bizim bir şey dememiz söz 
konusu değil; ama, siz "vatan satan" diye bir ibareyi burada kullanmayı veya 
benzer ifadeleri kullanmayı nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz Türkiye 
Cumhuriyetinin bir milletvekili olarak! Sizleri kınıyorum! 

Sayın Başkan, tutumunuzu da kınadığımı ifade ediyorum ve Sayın 
Kılıçdaroğlu, Genel Kuruldan, tüm Meclisten, milletvekillerinden, mutlaka 
özür dilemelidir diyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Siz de özür dileyin o zaman! 
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MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Futbol maçına çevirdiniz! 
BAŞKAN - Aleyhte ikinci söz istemi, Denizli Milletvekili Ümmet 

Kandoğan; buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sataşma var. 
BAŞKAN - Bir dakika... Bakacağız tutanaklara, değerlendireceğiz. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
Süreniz 10 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Heyetinizi selamlıyorum.  
Ben de, Sayın Başkanvekilimizin hem dün hem de bugünkü yönetiminden, 

Meclisi yönetme tarzından şikâyetçiyim. (AK Parti sıralarından alkışlar) O 
nedenle huzurlarınıza geldim.  

Dün, burada, bir Sayın Grup Başkanvekili, benim bir konuşmamı esas 
alıp, Meclise ve milletvekillerine saygısızlık yaptığımı ifade etti. Benim, bunun 
üzerine bir sataşma vardır, saygısızlık tabiri çok ağır bir ithamdır; bu nedenle, 
69 uncu maddeye göre söz istiyorum, cevap vermek istiyorum şeklinde yapmış 
olduğum itirazı da Sayın Meclis Başkanvekili kabul etmedi. 

Yine, biraz önce, bir diğer Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili, 
buraya gelip, buranın usulüne, adabına uygun olmayan bir tarzda, benim, seçim 
bölgeme gidemediğimi, bu kürsüden ifade etti. Bunun üzerine de, bir cevap 
hakkı doğmuş olması nedeniyle, çok ağır bir itham olması nedeniyle, çok ağır 
bir sataşma olması nedeniyle, yine İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre bir söz 
talebinde bulundum; ancak, Sayın Başkanvekili, yine benim çok haklı ve makul 
talebimi kabul etmedi ve sizlerin oylarına başvurarak, sizlerin alkışlarıyla, 
benim burada konuşmam engellendi.  

Ben, biraz önce, oradan demiştim ki: "Bu 69 uncu madde ve İçtüzüğün 
diğer maddeleri sizlere de lazım olacak, sizler de bu maddeye ihtiyaç 
duyacaksınız." İşte, benim o konuşmamın üzerinden daha yarım saat 
geçmeden, sizler de, Grup Başkanvekiliniz ve sizler, yine İçtüzüğün ilgili 
maddelerine göre, buraya gelip söz talebinde bulundunuz. Demek ki, İçtüzük, 
hepimize, her an lazım olan bir husus.  

Ben, şimdi, buradan, Sayın Faruk Çelik'e sormak istiyorum: Benim, 
Denizli'ye gidemediğim bilgisini siz kimden aldınız?! Ben, istifa ettikten sonra, 
onlarca kez, Denizli'ye ve doğum yerim olan Babadağ'a gittim. Annem, ablam, 
halam, teyzelerim orada; gittiğimde orada kalıyorum.Göğsümü gere gere 
Denizli'ye, her seferinde büyük bir mutlulukla, kendime de güvenerek gittim. 
Bunu söylerken, Adalet ve Kalkınma Partisinden istifa ettiğimizi, bu nedenle 
Denizli'de bir tepki olduğunu zannederek bunu söylüyor; ancak, siz Sayın 
Faruk Çelik, Ümmet Kandoğan'ı Mudanya Kaymakamlığından beri bilirsiniz. 
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Benim hakkımda onlarca kez sitayişkâr konuşmalar yapmış birisiniz; ancak, 
Adalet ve Kalkınma Partisinden çok yeni istifa eden Mehmet Eraslan burada; 
pazar günü Antakya'daydık, 10 000 kişi Mehmet Eraslan'ı ayakta alkışladı, 
bağrına bastı. İbrahim Özdoğan Erzurum'a gitti, binlerce insan Erzurum'da 
İbrahim Özdoğan'ı bağrına bastı. Ben... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bu ne yahu!.. 
BAŞKAN - Lütfen konuya gelelim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlelerim... Son cümlelerim... 
BAŞKAN - Konuya gelelim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, bu nasıl bir yönetim?! 
BAŞKAN - Şimdi, değerli...  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlelerim, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen konuya gelelim.  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Tamam toparlıyorum; son 

cümlelerim. 
Benim, Sayın Faruk Çelik'e buradan bir teklifim var: İlk genel seçimlerde, 

Denizli'de, gelir, Adalet ve Kalkınma Partisinden aday olur, ben de Doğru Yol 
Partisinden aday olurum. Seçimlerde -burada söz de veriyorum- Adalet ve 
Kalkınma Partisi, Denizli'de Doğru Yoldan bir tek fazla oy alırsa, ben, 
milletvekili seçildiğimde istifa edeceğim. Sayın Faruk Çelik de aynı sözü 
veriyor mu? 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
FARUK KOCA (Ankara) - Söz mü? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç.  
Talebiniz lehte; yani, Başkanlığın tutumunun lehinde konuşmak 

istiyorsunuz... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Açılan usul tartışmasında Başkanın tutumu lehinde söz aldım, bununla 

ilgili bazı gerekçeleri ifade edeceğim. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Grup Başkanvekili arkadaşım... Ben, burada 
konuşurken, her zaman, kendisiyle ikibuçuk yıldır aynı görevde bulunduğum 
için mutlu olduğumu söyledim, son derece iyi ilişkilerimiz olduğunu söyledim. 
Yine aynı şeyi söylüyorum; ama, bir grup başkanvekilinin konuşurken, değişik 
noktalarda da söz alsa, çok daha itidalli olması, çok daha kapsayıcı olması, eğer 
bir gerginlik olmuşsa... 

ZEYİD ASLAN (Tokat)- Sana mı kaldı!..  
HALUK KOÇ (Devamla)- Efendim, ben konuşuyorum şu anda. 
BAŞKAN- Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
HALUK KOÇ (Devamla)- Konuşuyorum... Herhalde maç yok şu anda; siz 

onun için buradasınız!..  
ZEYİD ASLAN (Tokat)- Maçla alakası yok!.  
HALUK KOÇ (Devamla)- Evet... Çok daha farklı olması gerektiğini ben 

bir kere daha hatırlatmak istiyorum Sayın Çelik; çünkü... 
BAŞKAN- Lütfen, sükûneti sağlayalım ve dinleyelim; dinlemek de ciddi 

bir meziyettir.  
HALUK KOÇ (Devamla)- Çünkü, bakın, ilk yılın sonunda, Sayın Faruk 

Çelik'le ilk yılın değerlendirmesi için bir televizyon programındaydık ve 
birlikte bir özeleştiri yaptık; hatırlar kendisi. İkimizin de üslubumuzu gözden 
geçirmemiz gerektiğini birbirimize söyledik. Ben, ona, özellikle, Meclis 
kürsüsünde azami dikkat gösteriyorum. Buna, Sayın Çelik'in de, zaman zaman 
sinirlense de daha itidalli bir şekilde bundan sonraki bölümlerde yaklaşacağını, 
hiç olmazsa, iki yıl önce birlikte kararlaştırdığımız o sürece daha uygun 
davranacağını bekliyorum, umut ediyorum.  

Değerli arkadaşlarım, Başkanvekili Sayın Ali Dinçer, Meclisimizdeki dört 
Meclis Başkanvekilinden biridir, Cumhuriyet Halk Partisini temsil etmektedir 
Divanda; üç Sayın Meclis Başkanvekilimiz daha vardır. Zaman zaman 
tartışmalar olmuştur, zaman zaman usul tartışmaları açılmıştır. Ben de Grup 
Başkanvekili olarak talep ettim başkanların tutumu hakkında. Yine, aynı, ilgili 
İçtüzük maddesinden, lehte, aleyhte konuşmalar oldu ve bu şekilde geçti. 
Bizim sorunumuz olmadı mı hiç; oldu... Oldu; Sayın Nevzat Pakdil'le oldu. 
Ben, gittim Sayın Nevzat Pakdil'e söyledim "Sevgili Başkan -hatta bu hitabı 
kullandım- aman dikkat et, yanlış yapıyorsun, senin başkanlık döneminde 
olmasın bu yanlış" dedim. Sonra, ara verdiğinde içerideki odaya gittim, tekrar 
söyledim; yani, şimdi, Sayın Ali Dinçer'in... 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir)- Ateşi düşürüyorsun!.. 
HALUK KOÇ (Devamla)- Beyefendi, konuşuyorum burada, lütfen... Fahri 

Bey, lütfen...  
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Sayın Ali Dinçer'i ben yakından tanıyorum, çok yakın arkadaşım. Bir defa 
şunu çok açıklıkla söyleyebilirim -bu, bir savunma değil- pırlanta gibi bir kalbi 
vardır, çok geniş bir insandır, çok hoşgörülüdür. Yani, bu kapsam içerisinde, 
dikkat ederseniz, Meclisi yönetirken söylediği bütün sözler -sadece CHP'liler 
için değil, diğer hatipler için de- ifadesini tam yapsın, sözlerini tam bitirsin diye 
buna geniş imkân tanımıştır; yani, kötü bir niyetten kaynaklanmamaktadır. 
Ben, buna inanıyorum ve Sayın Dinçer'in kişiliğine de, tutumuna da, siyasî 
kariyerine de, bu tutumuna da bütün varlığımla kefil oluyorum.  

RESUL TOSUN (Tokat) - Kişiliği iyi olabilir; ama, yönetim nosyonu sıfır.  
BAŞKAN - Lütfen, dinleyelim arkadaşlar. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, şimdi, 63 üncü 

maddeden nasıl şimdi bir usul tartışması açılmışsa, Sevgili Faruk Çelik, dün, 
nitelikli çoğunluk aranması gerektiği konusunda bir önerge verdiğimde Meclis 
Başkanlığına, onu okudu, Meclis Divanının yorumunu söyledi; fakat, ben talep 
ettim usul tartışması açılmasını. Yani, şimdi, nasıl sizin talebiniz üzerine Sayın 
Başkan usul tartışması açmışsa, dün de benim talebim üzerine açtı. Bu, 
Başkanın takdir yetkisidir. Kendi düşüncesi odur; ama, bir hata yapılmaması 
için lehte ve aleyhte görüşleri dinlemek istemiştir. Bu, gayet doğaldır, bir 
suçlama noktası olmamalıdır Sayın Başkan için.  

Değerli arkadaşlarım, çok üzüldüğüm bir noktayı müsaade ederseniz ben 
de dile getirmek istiyorum.  

ASIM AYKAN (Trabzon) - Onu söyle, onu söyle Hocam. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Evet, onu söyleyeceğim, Sayın Aykan. Siz de 

böyle arada heyecanlanıyorsunuz, zaman zaman kesintili devam ediyorsunuz 
Meclise. Dün de öyle bir durum oldu, Zeynep Hanım sizi uyardı. Öncesinde 
dinlemediğiniz bir konuya sonradan muttali oldunuz ve çok açık düştünüz. 
İsterseniz, devamlı gelin Meclise, karar yetersayısı sağlamada Grubunuza 
yardımcı olun, ondan sonra istediğiniz sözü atın... İstediğiniz sözü atın...  

ASIM AYKAN (Trabzon) - Ben devamlı Meclisteyim. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Ben göremiyorum, ben göremiyorum sizi.  
ASIM AYKAN (Trabzon) - Siz bulunun. 
BAŞKAN - Lütfen... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sayın Çelik'e şunu 

hatırlatmak isterim: Sayın Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna dönerek, 
böyle böyle olduğu için siz marjinal kaldınız dedi. Bir defa, şunu söyleyeyim: 
Cumhuriyet Halk Partisi marjinal olmayı bırakın, Cumhuriyet Halk Partisi bu 
ülkenin temel taşlarından biridir.  

NEVZAT DOĞAN (Kocaeli) - Marjinal temel taşlarından biri... 
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HALUK KOÇ (Devamla) - Temel taşlarından biridir ve Sayın Çelik, 
sonradan herhalde üzüleceğiniz bir ifadeydi, bunu, bu şekilde 
değerlendirmeniz, yani, Cumhuriyet Halk Partisi... Ben, dün de söyledim, 
bugün de birkaç defa 60 ıncı maddeden, yerimden söz aldım. Birkaç defa daha 
hatırlatayım: İncirlik'le ilgili önemli olaylar oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi 
soruyor... Bakın, çok acı bir tablo söyleyeceğim size. Dedim ki, ben, bir 
milletvekili olarak, şahsen bilmek istiyorum, Türkiye'de neler oluyor, 
Anayasanın 92 nci maddesi sınırları içerisinde mi bir kararname hazırlanıyor, 
yoksa, bunun dışında mı, bilmek istiyorum; nedir bu lojistik destek, nereye 
karşı, kime karşı, neden, nedir bu mühimmat, öldürücü silah mı öldürücü 
olmayan silah mı?.. Bunları sordum. Sayın Mehmet Ali Şahin buradaydı "evet, 
böyle bir kararname var galiba; ama, benim haberim yok" dedi; özrü 
kabahatinden büyük bir laf. Bunu öğrenmek hakkımız, bunu söylemek 
hakkımız. Başkanın, bu konuda... Türkiye'nin, gündeminde tarım önemlidir, 
Ermeni meselesi önemlidir; ama, bugünkü gündemde, bir milletvekili, bunu 
öğrenmek isteyecek, bunu sormayacak mı, buna söz vermesin mi Başkan?! 
Başkanın tutumu hakkında söylüyorum; gayet doğal...  

FARUK ÇELİK (Bursa) - Bununla ilgili bir sıkıntı yok, bunları 
söyleyebilirsiniz. 

HALUK KOÇ (Devamla) - Şimdi... 
RECEP KORAL (İstanbul) - Kılıçdaroğlu'na gel, Kılıçdaroğlu'na! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Kılıçdaroğlu, gerekenleri söyledi. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Söylemedi... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Gerekenleri söyledi... 
RECEP KORAL (İstanbul) - Söylemedi... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Gerekenleri söyledi... 
Değerli arkadaşlarım, bakın, ben bir kere daha tekrar edeyim. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Bir Grup Başkanvekili olarak, söylediklerine 

katılıyor musunuz?! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bir söz hakkı daha var, siz de onu 

kullanabilirsiniz.  
Bir kere daha tekrar edeyim: Özelleştirme, ekonomide vazgeçilemeyecek 

bir enstrümandır, argümandır; bunu hep söylüyoruz. Özelleştirme, Türkiye'de, 
sadece sizin iktidarınız döneminde değil, bundan önceki iktidarlar döneminde 
de, hukuk yapısı, altyapısı tam oluşturulmadan, maalesef, çok farklı boyutlarda 
ele alınmıştır. Bunu ifade etmek istiyoruz. Türkiye, önemli bir coğrafya. Bunu 
bir kere daha söylüyorum; Türkiye, önemli bir coğrafya, kısa, orta ve uzun 
vadeli çok farklı grupların, çok farklı güçlerin üzerinde stratejik hedefi olan bir 
coğrafya. Bu ülkede... 
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ÜNAL KACIR (İstanbul) - Özelleştirmeye gel... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Özelleştirmeye geleceğim. Lütfen dinleyin... 

Özelleştirmeye geleceğim. 
Bizim karşı çıktığımız, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da söylediği şu: Bu 

coğrafyada yaşayan bizler -biz, Danimarka değiliz, Fransa değiliz, İngiltere 
değiliz- farklı bir yerdeyiz ve farklı duyarlılıklarımızın olması gerekir. Bunu 
söylüyoruz.  

Türkiye'de, eğer, Turkcellin çok büyük bir hisse kısmı İsveç 
telekomünikasyon devlet şirketine devletleştiriliyorsa; eğer TMSF'nin elindeki 
yabancı televizyon kuruluşlarının yüzde 100'ü blok halinde yabancılara 
satılabiliyorsa; eğer, Tekel gibi, Petkim gibi, TÜPRAŞ gibi, Türk Hava Yolları 
gibi son derece önemli, demin söylediğim kapsamda, ulusal güvenlik 
kapsamında değerlendirilmesi gereken stratejik yapılarımız, hukuksuz, 
altyapısız ve ağırlığı yabancılarda olacak şekilde elden çıkarılıyorsa... 
Düşünün, bu riske sahip bir ülke, telekomünikasyonunun, haberleşme 
sisteminin yüzde 51'ini yabancılara blok olarak satıyor.  

HARUN AKIN (Zonguldak) - Erdemiri de satıyorlar.  
HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben, gerçekten, bir şey 

söyleyeceğim; tepkileriniz için teşekkür ediyorum. O tepkilerinizi kabarttıysak, 
gerçekten teşekkür ediyorum. O tepkilerinizin kendi içinizdeki tartışmalarda da 
devamlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Salih Kapusuz, siz?.. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Tutumunuzla ilgili söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Lehte, aleyhte?.. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Lehte.  
BAŞKAN - Lehinde Sayın Kapusuz söz talebinde bulunmuşlardır; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; elbette, 

söz hakkı olarak lehte söz aldım. Lehte söyleyeceğim şeylerin yanında, ikaz 
edeceğim hususlara, lütfen, şahsınızın dikkatli olmasını istirham edeceğim.  

Değerli arkadaşlar, biz, bir haftanın 3 günü çalışıyoruz. Salı günleri, gece, 
21.00, 22.00, 23.00 neyse, çarşamba günü, perşembe günü olmak üzere... 
Şimdi, hepimiz, şöyle, oturduğumuz yerden bir vicdan muhasebesi yapalım. Şu 
3 günde, zatıâlinizin yönettiği bu Mecliste ne yaptık?  

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - 1 madde çıkardık!..  
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ancak 1 madde çıktı! 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şu saate kadar neyi başardık Sayın 
Başkan?!. 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Geri gönderilen yasaları çıkarıyoruz. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Geçen sene yanlış çıkardığınız 

yasaları bu sene tekrar gözden geçiriyoruz.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Lütfen, dikkat buyurun. Yani, bu Meclis, 

sizin istediğiniz gibi keyfi yönetilemez. Arkadaşlar, bakın, her zaman 
söylüyorum, burada bir kural var. Sayın Başkan, sizin de yanınızda 
uzmanlarınız var. Lütfen, arkadaşlara sorarsanız, sizin, tarafsız bir yönetimde 
nelere dikkat edeceğinizi onlar ikaz eder; zaten, görevleri de o. Yapılmaması 
gerekli olan bir şeyi yapıyorlar; ama, İçtüzükte açık hüküm olmasına rağmen, 
siz, burada susuyorsunuz; Meclis bu hale geliyor, yine bir şey yapmıyorsunuz. 
Bir değerli arkadaşımız, haksız bir ithamla, kafalarda ve sözcük itibariyle 
amacı o olmasa bile... Çünkü, bu Grupta, en az kendisi kadar bu vatanı seven, 
ondan daha ileri adımlar atacak insanlar var. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Hepsinin olması lazım! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, bizim sizlerden şüphemiz yok.  
Birkaç rakam vereceğim. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi bir hususta 

kararını netleştirmeli bence. 55 000 rakamı mı, 8 500 rakamı mı, 7 500 rakamı 
mı daha büyük? 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - 55 000. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Elbette 55 000, değil mi?! (CHP 

sıralarından "ne alakası var" sesi) 
Alakasını izah edeceğim. Biraz önce değerli bir milletvekili arkadaşım bir 

şey söyledi... Yabancılara mülk satışı, güya toprak satan bir iktidar olarak, 
sürekli, bilen de bilmeyen de konuşuyor. Biraz önce değerli bir arkadaş 
oturduğu yerden de laf attı. Ben de, onun için resmî rakamları getirdim, onun 
için bu 55 000'i ifade edeceğim.  

Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda bulunduğu 1934'ten 1950'ye kadar        
7 740 dönüm yabancılara mülk satıldı. Yetmedi, 1962'de, 1973'te, 1977'de,    
57 000 dönüm, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olduğu dönemlerde 
yabancılara toprak satışı oldu. Bu, vatanı satmak mı?! Satmak mı, bu, vatanı?! 
(AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Karşılıklılık vardı. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - O zaman, Yunanistan'la karşılıklılık 

esasına göre yaptık beyefendi; ilgisi yok, karıştırma.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız...  
Değerli arkadaşlar, niye gocundunuz?! (CHP sıralarından gürültüler) 
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Lütfen dikkat buyurun...  
BAŞKAN - Lütfen karşılıklı konuşmayın, hatibi dinleyin.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, 57 nci hükümet döneminde        

8 500 dönüm satılmış, AK Parti İktidarı döneminde de 7 584 dönüm. 
OYA ARASLI (Ankara) - Ne kadar zamanda?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Mütekabiliyet esasına göre, Osmanlı 

dahil bugüne kadar yürüyen bir sistemi, getiriyorsunuz, toprak satan, vatan 
satan gibi takdim ediyorsunuz... Bu, fevkalade yanlış, yaralayıcı. Başkanlığın 
da bu konuda dikkatli olmak mecburiyeti var. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, biz, hiç kimseyi, bu kurallara uygun olarak 
yaptığı konuşmalardan dolayı, fikirlerinden dolayı itham etme gibi bir anlayışa 
sahip değiliz; çok toleranslı ve çok da sabırlıyız. Ancak, bizim isyanımız 
sadece şunadır: Birincisi, bu İçtüzüğe uymamak; ikincisi, yaralayıcı, hakaret 
edici sözler söylemek. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Tarafsız olmamak... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yönetimin de bu noktada duyarsızlığı.  
Şimdi, arkadaşlar, bu İçtüzükte bir kural var, zaman diye, bir söz hakkı 

için verilmiş süreler var. Sayın Başkanım, allahaşkına, yani, eğer bu İçtüzük 
uygulanmayacaksa, sizin iki dudağınızın arasından çıkan ne ise o kural 
olacaksa, biz bu İçtüzüğü bir kenara bırakalım, siz istediğiniz gibi bu Meclisi 
yönetin... Ben dahil, arkadaşlarım dahil, süresini uzatmayın... Süresini 
uzatmayın... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Kapusuz, lehte 
konuşacaktınız... 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sayın Kapusuz, lehte söz aldınız... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İstirham ediyoruz, bu kurallara bütün 

yönetici arkadaşlarım uysun. Bizim talep ettiğimiz şey budur.  
Diğer bir husus, değerli arkadaşlar, elbette, dünyayı, çağı, ilmi, teknolojiyi 

takip edemeyen ülkeler ve anlayışlar geri kalmak, gerici durumuna düşmek 
sonucunu yaşarlar. Evet... Eğer, siz, hâlâ, bu gidişattan ülkeniz ve insanınızın 
lehine bir sonuç çıkaramıyorsanız... Özelleştirme konusunda farklı 
düşünebilirsiniz, uygulamalarınız da olabilir; ama, Anayasamızda varsa, kural 
olarak yasalarımızda varsa, yıllardan beri bu memlekette bu konu gündemde ve 
uygulanıyorsa, bu bir suç değil ki kardeşim yahu! Bu memlekette hiç kimse baş 
kesen değil. Bu memlekette kurallar var, uluslararası kurallar var, uluslararası 
sözleşmeler var, bunların uygulamaları var. Bizim bu konuda bir yanlışımız 
varsa -hiç gocunmuyoruz- Anayasa Mahkemesine gidiyorsunuz, 
Cumhurbaşkanı iade ediyor, yargı karar veriyor. Biz bunlardan dolayı da niye 
bu kararı verdi demiyoruz, zaten demeyiz de; ama, bir husus var... 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Diyemezsiniz... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Koç... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Yargı kararı var! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, elbette; ama, burada sizin 

anlayamadığınız bir şey var... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Estağfurullah! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Uygulamamız hoşunuza gitmeyebilir; 

ama, hiçbir zaman, size, bize hakaret etme hakkı vermez. (AK Parti 
sıralarından alkışlar)  

HALUK KOÇ (Samsun) - Ben hiçbir zaman hakaret etmedim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İlgili arkadaşlarınıza söylüyorum. 
HALUK KOÇ (Samsun) - "Siz" diye bana hitap edince... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, bu Mecliste, 

ikibuçuk yıldan beri, çalışmalarımızda, anlayışı, hoşgörüyü, diyaloğu çok 
önemseyerek bugünlere kadar geldik; ama, son günlerde, sebebini bilemediğim 
bir gerginlik ortamına doğru bir heves var. Biz buna katılmıyoruz, buna katkı da 
vermiyoruz; ama, konuşmacı arkadaşımız, kim olursa olsun, ister AK Partiden, 
ister Cumhuriyet Halk Partisinden, hakaret etmesin, arkadaşlarımızı yaralamasın, 
yanlış beyanlarla, yanlış yönlendirmelerle bir haksızlığa sebebiyet vermesin. 

Ben inanıyorum ki, Sayın Kılıçdaroğlu buraya gelecek, bu anlayış, bu 
kadar tepkiye sebep olduğu için, bu kadar zaman kaybı da bu vesileden 
doğduğu için -biliyorsunuz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra, kurşun gibidir, 
kontrolünüzün dışına çıkar; belki maksadını aşan bir ifade kullandınız, bunu 
izaha ihtiyaç olmaksızın, Sayın Başkanlık da bunu böyle istemeli ve böyle 
uygulamalı, tekrar konuşma hakkı vermek gibi bir yöntem değil- arkadaşımız, 
evet, sizin anladığınız gibi ifade etmedim, özür diliyorum, benim ifade kastım 
şudur deyip... Bunu zabıtlardan dahi çıkarmanın mutlaka doğru olacağı 
kanaatini taşıyorum.  

Ben, biraz önce söylediğim sözlerde bile, o ifadeleri size yakıştırmadım, 
sizlerin de bu heyete yakıştırmayacağını ümit ediyor, saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.  
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ 

ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Koç, biraz önceki konuşmasında ismimden de 
bahsederek "özrü kabahatinden büyük" gibi bir ifadede bulundular. İzin 
verirseniz, bir açıklama yapmak istiyorum.  

BAŞKAN - Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, 69 uncu 
maddeye göre, bir açıklama yapacak. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı 
ben de söz istemiştim. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika... 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Köy meydanı mı burası! 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Bağırmayın! Yani, böyle bağırarak falan 

buradan kimse kaçıp gitmez! Hareketleri bırakın!  
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... Lütfen sükûneti sağlayalım, Sayın 

Bakanı dinleyelim.  
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ 

ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.  
Değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinize saygılarımı, sevgilerimi 

sunuyorum.  
Bugün, saat 14.00'ten beri buradayım. Bakanlıkta yapmam gereken o 

kadar çok iş vardı ki, sporla ilgili, komisyondan geçen bir kanun tasarısını 
görüşelim ve spor camiasının, spor alanının bir an önce yasalaşmasını beklediği 
o düzenlemeleri de Meclisten geçirerek bir an önce hayata aktaralım diye 
bekliyorum; ancak, şu ana kadar -bugün Perşembe- Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, henüz bir maddelik bir kanunu dahi görüşüp, çıkaramadı.  

Sanıyorum, bir milletvekilinin, bir Meclis Başkanının günün 
değerlendirmesini yaparken, ben, bugün, memleket için, vatan için, millet için 
ne yaptım, ne kadar üretim yaptım diye sorması ve eğer, o gün, gerçekten, 
millet için, devlet için, vatan için önemli çalışmalar yapmışsa, 1 yerine 10 
maddelik, 20 maddelik, 30 maddelik kanun çıkarırsa, çıkarmaya vasıta 
olmuşsa, tabiî, ondan övünç duyması, manevi olarak haz duyması gerekir. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Hizmet, özelleştirme mi sizin anlayışınıza göre! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ 

ŞAHİN (Devamla) - Buraya, asıl çıkmamın nedeni; Sayın Koç'un, biraz önce, 
yerinden sorduğu, benim de yerimden cevap verdiğim bir kararnameyle ilgili 
değerlendirmem konusunda yapmış olduğu açıklamaydı.  

Evet, bugün, bazı gazetelerde, Dışişleri Bakanlığından Başbakanlığa bir 
kararname geldiği, bunun NATO'nun kullanılmasıyla ilgili olduğu ifade 
ediliyor. Açıklamamda aynen şunu söylemiştim: Bakanlar Kurulunun bir üyesi 
olarak böyle bir kararname önüme gelmedi, içeriğiyle ilgili bilgi sahibi değilim, 
basından öğrendim. Dışişleri Bakanımız Sayın Gül'le de bu konuyu görüşmüş 
değilim; ama, bizde, bizim Hükümetimiz döneminde, kararnameler 
Başbakanlığa gelir, Bakanlar Kurulunda görüşülür -bu, kararname de olur, 
tasarılar da olur -orada tartışırız ve sonra imzaya açarız.  
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Böyle bir görüşme yapılmadığı, Bakanlar Kurulunun gündemine 
gelmediği için, benim böyle bir kararname ve arka planından haberim yok 
dedim. Burada "özrü kabahatinden büyük" şeklinde bir değerlendirmede 
bulundular. Biz, incelemeden, araştırmadan, milletin, memleketin faydasına 
mıdır zararına mıdır, bunu incelemeden hiçbir şeyin altına imza atmayız. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

HALUK KOÇ (Samsun) - İmzaya açtınız mı? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ 

ŞAHİN (Devamla) - Hazır, huzurunuza çıkmışken, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tabiî, 
o talihsiz beyanı karşısında kendi adına üzüldüm. Bu söz aslında bizi değil 
kendisini mahkûm etmiştir. Ancak, bu sözün mutlaka tabiî ki bir bedeli var. Bu 
bedeli yargı önünde mutlaka ödeyecektir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bakın, bu ülkenin bir karış toprağını pazarlayan, satan, pazarlamaya 
kalkışan, satmaya kalkışan önce bizi karşısında bulur, önce AK Parti Grubunu 
karşısında bulur, önce AK Parti Hükümetini karşısında bulur! (AK Parti 
sıralarından alkışlar) Ancak, bu konuda bir kavram kargaşası var; onu sizlerle 
paylaşmak istiyorum.  

Bir toprak parçasının devletimizin hükümranlık alanından çıkarılması başka 
bir şeydir, mülk satılması hususu başka bir şeydir. Bizim vatandaşlarımız var yurt 
dışında; Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da. Mülk almıyorlar mı?! Onların 
orada sanayici olmasından, işadamı olmasından, binlerce insanı çalıştırmasından 
kıvanç duymuyor muyuz?! Onlar da oradan mülk aldılar, değil mi?! Ama, o 
ülkenin kurallarına tabiler, o ülkenin denetimine tabiler. Bizim ülkemizde de, 
kuşkusuz, yabancılar, öteden beri -biraz önce Sayın Kapusuz da ifade etti- mülk 
alıyorlar; ama, bizim yasalarımıza tabiler, bizim denetimimize tabiler. O mülkü 
alıp sırtına yükleyip dışarıya götürecek hali yok. Burada ticaret yaparsa, 
kuşkusuz ki burada vergisini ödeyecek. Bunun onlarca örneği var.  

Bakın, biz AK Parti Hükümeti olarak devletin tüccar devlet olmasını 
istemiyoruz; devletin, makro ölçekte hedefler ortaya koyan, planlar yapan ve 
denetim görevini yapan bir devlet olmasını istiyoruz. Biz, yetkileri bakımından 
devlet küçültülmeden Türkiye'nin büyüyeceğine inanmıyoruz; o nedenle biz 
özelleştirmeden yanayız. Tabiî ki bu özelleştirmeyi yaparken ülke çıkarlarını da 
gözönünde bulundurmak durumundayız. Eğer zaten bir hatalı özelleştirme 
yapılırsa -Türkiye, bir hukuk devletidir- bu işi denetleyecek olan yargı süreci 
var, yargı organlarımız var, başka mekanizmalar var. 

O nedenle, şunu ifade etmek durumundayım ki, özelleştirme sebebiyle 
eğer devletin birtakım iktisadi devlet teşekkülleri özel mülkiyete geçiyorsa, 
devletin sırtında yük olduğu, yük olmaya devam ettiği içindir. Bunun onlarca 
örneğini, belki yüzlerce örneğini ortaya koymak mümkündür.  

Sayın Kılıçdaroğlu, bizim, özelleştirme yaparak, binlerce insanı 
özelleştirme mağduru olarak sokaklara döktüğümüzü ifade etti. Allahaşkına, siz 
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hatırlamıyor musunuz bunları; biz, daha burada, çok yakın zamanda 
özelleştirme mağdurlarına sahip çıkacak bir düzenleme yapmadık mı?! 8 600 
civarında özelleştirme mağduru... 1992 yılından beri sokağa bırakılmış 
insanlara işbaşı yaptırdık; şu anda, devlette, geçici personel olarak çalışıyorlar. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) Nerede karşımıza çıksalar, bize teşekkür 
ediyorlar, Allah razı olsun diyorlar. Bu insanlara daha önce sahip çıkılmadı, 
sokağa bırakıldı; ama, biz sahip çıktık. Bundan sonra da, özelleştirilen 
kuruluşlar nedeniyle işini kaybedecek olan kişiler varsa, aynı yasaya tabi olarak 
onlara da iş vereceğiz. Biz, işte böyle bir hükümetiz, vatandaşımızı düşünen, 
onun mağdur olmasını asla arzu etmeyen ve bununla ilgili de her türlü tedbiri 
alan bir hükümetiz.  

Bu açıklamaları yapmak durumunda kaldım; ancak, şunu hemen ifade 
edeyim ki, söz ağzımızdan çıkıncaya kadar o söz bizim esirimizdir; ama, söz 
ağzımızdan çıktığında, o sözün biz esiri oluruz. O nedenle, konuşurken, 
değerlendirmeler yaparken dokuz düşünüp bir konuşmalıyız diye düşünüyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Başkan, en önce ben söz istemiştim; 

Sayın Çelik'ten sonra ben söz istemiştim... Gördüğünüzü de zannediyorum. 
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Bakan, 69 uncu maddeye göre, Sayın Haluk Koç'un sözlerine 

karşılık, sataşma var diye söz istedi. Sayın Bakanı durduramazdık; başka pek 
çok konuda da konuştu.  

Burada, etkin ve verimli bir çalışma yapmamız için, Divan ve 
milletvekilleri, özellikle grup başkanvekilleri, işbirliği yapmak zorundayız. 
Zaman zaman, ben uyardığımda, hem de İçtüzüğe aykırı, usule uymayan 
davranışların bazen başkanvekillerinden de geldiğini görüp uyardığımda 
kızıyorsunuz. Kızmayacağız...  

Şimdi, Sayın Çelik dünkü olaydan bahsetti, nitelikli çoğunluk oyu arama 
olayından. Başkan olarak, Meclisi yöneten Başkan olarak, ben, Cumhuriyet 
Halk Partisi kontenjanından geldim, Başkanvekiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, benim mensubu 
olduğum partinin milletvekilleri, grup yöneticileri "bu oylamada nitelikli 
çoğunluk aranmalı; çünkü, af niteliği var" başvurusunda bulundular. Ben, eğer 
bir Cumhuriyet Halk Partili gibi davransaydım; yetkim de var... Tartıştık olayı 
uzman arkadaşlarla; tam da açık, net değildi; yani, af niteliği de olabilir 
düşüncesi vardı; ama, ağırlıklı, af niteliğinde değildir, nitelikli çoğunluk oyu 
aranmasına gerek yoktur düşüncesi ortaya çıktı; ama, yine de, uzman 
arkadaşlar, yetki Başkandadır, Başkan kendi takdiriyle, nitelikli çoğunluk oyu 
arayabilir dediler; ama, ben, bu konuyu, Meclis Başkanının yansız olması 
gerektiği düşüncesiyle, o da, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın ısrarı 



22. Dönem Usul Tartışmaları (14.11.2002-31.7.2003) 
 

1819 
 

üzerine, usul tartışmasına götürdüm. Aslında, başlangıçta, yetkimizi kullanarak, 
nitelikli çoğunluk oyu gerekmiyor deyip, yürüyebilirdik; fakat, yine İçtüzük 
gereği, nitelikli çoğunluk oyu gerekli diyen arkadaşlar ısrar edince, usul 
tartışması açmamız gerekiyordu; açtık ve orada da Başkanlığın görüşünü açık, 
net bir şekilde söyledik. Usul tartışması sonuçlandı, oylandı, Genel Kurulun 
kararıyla nitelikli çoğunluk oyu aranmaması gerektiği kararlaştırıldı; devam 
ettik. Şimdi, bunu değişik bir şekilde almak, Başkanlığın tutumunu eleştiri 
konusu haline getirmek sizin takdirinize bağlı.  

Bir başka olay... Şimdi, herkesin konuşma sürelerine uyması ve daha hızlı, 
daha etkin, daha verimli çalışma yapılması hepimizin isteği. Bu konuda, 
yurtseverlik yarışı yapamayacağımız gibi, yarış yapamayız; hepimiz bunu 
istiyoruz; ama, bunu birlikte sağlayacağız; yani, kimse kimseden daha 
yurtseverdir iddiasında bulunamaz, kimse kimseden bayrak sevgisi gibi ulusal 
değerlere daha bağlıdır iddiasında bulunamaz. Herkes bu vatana bağlıdır; onu 
kabul ediyoruz. Ama, şimdi, Türkiye ile ilgili çok önemli bir konuda, bugün      
-Sayın Çelik yine eleştiri konusu yaptı- Sayın Şükrü Elekdağ, sözde Ermeni 
soykırımı iddialarıyla ilgili bir gündemdışı söz istedi. Sözü, süresi dolduktan 
sonra -tarafımızdan uyarıldı- kesilmek istenildi; ama, buradan, Adalet ve 
Kalkınma Partisinden arkadaşlarımız "çok önemli bir konuyu dile getiriyor, 
bırakın konuşsun" diye talepte bulundular. Şimdi, bu konuda, tekrar ediyorum, 
sürelere uyma konusunda, Divan kadar, bütün milletvekili arkadaşlarımızın 
işbirliği göstermesi, titizlik göstermesi gerekiyor.  

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ümmet Kandoğan ile ilgili, onun 
eleştirileriyle ilgili de şunu söyleyeyim: Bir defa, birbirimizi dinlemeyi 
bilebilmeliyiz. Ben, dün Sayın Kandoğan'a açık, net bir şekilde söyledim, 
sataşmadan söz istediği zaman; Sayın Kapusuz ismen sizden bahsetmedi. Usta 
bir politikacı olarak, açık, net sataşma gerekçesi yaratmadı. Kaldı ki, biz, onun 
sözleriyle ilgili Divan olarak da uyarıda bulunduk, üslubuyla ilgili. Burada 
sataşma durumu görmüyoruz dedik, Başkanlık yetkisini kullanarak. Bugün de 
Sayın Kapusuz kadar usta, net bir şekilde sataşmaya neden vermeyecek bir 
ifadesi yoktu Sayın Çelik'in; ama, Sayın Çelik'in de sataşma diye 
nitelendirilebilecek konuşmasıyla ilgili uyarıda bulundum; yerinden, kendisi de 
itirazda bulundu. Onun itirazıyla ilgili cümleleri aynen tekrar ettim. O nedenle 
de, sataşmadan kendisine söz veremeyeceğimizi söyledim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bunu da karara bağlamak için sizin oyunuza 
başvurduk ve Genel Kurul kararıyla sataşma konusundaki ısrarını oyladık ve 
belirledik. Şimdi, bu tartışmalar belirli ölçüde bir yere gelmiştir. Çok dikkat 
edin... Bakın, tutanaktan, hemen, ben, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözü üzerine 
"Sayın Kılıçdaroğlu, bir dakika" diyorum, onu uyarmak durumunda oluyorum; 
fakat, öyle bir kaotik durum ortaya çıkıyor ki, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Divan 
olarak, Başkan olarak uyarma imkânımız ortadan kalktı; mecburen, ara vermek 
durumunda kaldık. Aradan sonra da, açık, net bir şekilde, sözlerinde maksadı 
aşan yanlar olabileceğini, özür dilemek gerekiyorsa, bu konuyu açıklaması ve 
özür dilemesi gerektiğini söyledik, kürsüye çağırdık. Bütün arkadaşlar, Sayın 
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Kılıçdaroğlu'nun sözüyle ilgili, konuşmasıyla ilgili "pazarlama" kelimesi yerine 
"satma" kelimesini kullandığını iddia ediyorlardı; ama, tutanaklara baktık          
-burada, stenograflar, net bir şekilde tutanakları tutuyorlar- "pazarlama..." Biz, 
kendisini nasıl çağırdık, siz izlediniz. Benim, sizin anladığınız anlamda bir 
ifadem olmadı demeye getirdi; kendisine göre öyle özür diledi. 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - "Elinizden gelse ülkeyi satarsınız" 
dedi Başkan! 

BAŞKAN - Biz, herhangi bir milletvekilinin nasıl özür dileyeceğini dikte 
etmek durumunda değiliz. Onu, özür dilemeye çağırırız... 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Öyle şey olmaz!.. "Elinizden gelse 
ülkeyi satarsınız" dedi. 

BAŞKAN - ...o da gereğini yapmak durumundadır. 
Hepimizin isteği doğrultusunda etkin ve verimli çalışma yapabilmemiz 

için, ben, bu tartışmanın, tutumumuzla ilgili usul tartışmasının sona erdiği 
düşüncesiyle, kanunun tümünü açıkoylamaya tabi olarak oylarınıza sunacağım. 
  



22. Dönem Usul Tartışmaları (14.11.2002-31.7.2003) 
 

1821 
 

Meclis çalışmalarında iktidar kanadının, söz talepleriyle İçtüzükteki 
konuşmacı sayısını doldurarak muhalefetin söz hakkını kısıtlama 
girişimlerine Başkanlık Divanının himaye göstermemesi gerektiğine ilişkin 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 3 115 22.6.2005 488-493 İsmail 
Alptekin 

Yaşar 
Tüzün 

Harun 
Tüfekçi 

 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 

üyeleri; önce Sayın Başkana talebimi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin İçtüzükte belirlenen veya uygulaması gelenek haline gelen 
çalışma usulleri var. Şimdi, biz, hakkın suiistimali, hakkın kötüye kullanılması 
hukukta hiçbir zaman izin verilmeyen bir eylem; aynı şekilde, muvazaa hiçbir 
zaman hukuken himaye görmeyen bir eylem, bu Mecliste bu tür olaylarla 
karşılaşmak her şeyden önce demokrasimize ve Meclisin çalışmalarına, 
saygınlığına gölge düşüren eylemlerdir.  

Değerli arkadaşlar, bu Mecliste, bu dönem iki parti ağırlıklı, tek başına 
iktidar ve tek başına anamuhalefet… Diğer değerli parti temsilcilerimizin 
grubu olmadığı için kullanıyorum. O değerli arkadaşlarımız da görevlerini 
birey olarak, grup haklarından yararlanamasalar bile, yapmak durumundalar. 
Ama, İktidar Partisi, çoğunluğuna güvenerek ve hakkın suiistimali denilen 
kavramı bu kürsüye yansıtarak Meclisin çalışma usullerini sabote etmektedir. 
Nasıl... 

Değerli arkadaşlar, iki dönem evvelki bütçede, bütçenin aleyhinde ve 
lehinde İktidar Partisi milletvekilleri söz aldı, koskoca Anamuhalefet Partisinin, 
bağımsız milletvekillerinin, diğer partilere mensup milletvekillerinin hakkını 
gasp ederek, hem lehte hem aleyhte söz hakkını kullanıp muhalefet 
milletvekillerinin konuşmasını engellediler. Bu, hukukta himaye görmez, 
görmemesi gerekir.  

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Siz de uzlaştınız… 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - İktidar Partisi olarak bütçeye lehte oy 

kullanacaksınız; ama, bu kürsüde milletvekili olarak aleyhte konuşma 
yapacaksınız.  

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Uzlaştınız… 
HALUK KOÇ (Samsun) - Ne diyorsun sen ? Terbiyesiz!.. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Terbiyesiz sensin. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sus be!.. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sana yakıştıramıyorum. 
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K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Değerli arkadaşlar… 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Seni profesör yapan üniversiteye 

üzülüyorum ben. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sayın Başkan…  
BAŞKAN -Lütfen efendim... lütfen… 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sayın Başkan… 
BAŞKAN - Siz, buyurun. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Efendim, bana sataştı "terbiyesiz" 

dedi, lütfen, ben, söz hakkı istiyorum.  
BAŞKAN - Efendim, kendi… 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sayın Başkan… 
BAŞKAN - Siz, devam edin efendim. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Efendim, bu koşullarda nasıl devam 

edeyim?!  
Şimdi, aynı olaya bir kez daha tanık olduk. Adalet ve Kalkınma Partisi 

Grubu, Meclisin çalışma saatlerini, çalışma günlerini ve gündemini belirlemek 
için Danışma Kurulunu çağırmış, Danışma Kurulunda mutabakat 
sağlanamamış ve Grup adına birtakım öneriler getirmiş.  

Peki, arkadaşlar, ne olacak; lehinde İktidar Partisi milletvekilleri 
konuşacak -grup başkanvekili veya milletvekilleri- aleyhinde kim konuşacak; 
muhalefet konuşacak. Hayır, aleyhinde de biz konuşuruz diyerek, yangından 
mal kaçırır gibi, selden kütük kapar gibi, buraya çıkıp, muhalefetin söz hakkını 
gasbetmek, Meclis çalışmalarını sabote etmektir. Şiddetle kınıyorum ve bunun 
gelenek haline gelmesini istemediğim için, İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre 
söz aldım. Bırakın, muhalefet partisi çıksın, asil millete hizmet için değil, asil 
millete layık görülen mezarda emekliliği teşhir etsin; bu hakkımızı niye 
elimizden alıyorsunuz?!  

4 000 hâkim, savcı alınacak, göreve başlayacak. Onları, partizan emellerle, 
kendi kadrolaşma anlayışınız içinde işe başlatmak istediğinizi teşhir edelim, 
anlatalım millete. Hayır; aleyhte de söz alıyor… (AK Parti sıralarından 
gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Neyle alakalı konuşuyorsun?!. 
AHMET YENİ (Samsun) - Öyle bir şey yok. 
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Moğultay'ı unutma!.. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Moğultay'la bizim uzaktan yakından 

bir ilgimiz yok. 
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BAŞKAN - Sayın Anadol, bir dakikanızı rica edebilir miyim. 
Şimdi, siz, bu öneriyle ilgili müzakereler tamamlandığında, usul hakkında, 

yani, benim tutumumla ilgili bir söz istediniz; lütfen, bu konuda 
söyleyeceklerinizi söyleyin ve konuşmanızı tamamlayın. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Söylüyorum Sayın Başkan, 
tamamlıyorum.  

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Usulde hangi eksiklikler yapıldı Sayın 
Başkan?!. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Haa, diyorlarsa… 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Kendisi bir hakkı suiistimal ediyor! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bağırmanıza, heyecanlanmanıza 

lüzum yok. Ben, Başkanın uygulaması hakkında konuşuyorum ve diyorum ki, 
bu İçtüzükte madde yok; biz, hem lehte hem aleyhte söz isteriz diyorsanız; siz, 
iyi niyetli değilsiniz.  

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Ne alakası var?!. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Hakkınızı kötüye kullanıyorsunuz; 

onu söylemek istiyorum ve sizin bu eyleminiz himaye görmemelidir Divan 
tarafından; söylediğim bu.  

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, bir milletvekilinin nasıl 
konuşacağını siz daha iyi bilirsiniz! 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sayın Başkan, ben, uyarımı 
tekrarlıyorum. Bu tür uygulamalarla Meclisin saygınlığına gölge düştüğüne 
inanıyorum ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan… 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, müsaadenizle… 
BAŞKAN - Sayın Milletvekilimiz… 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Ben ona cevap vereceğim. Burada 

bırakmam… 
BAŞKAN - Şimdi, efendim, sizin talebiniz, şahsınıza karşı bir 

milletvekilinin... Kendi aranızdaki tartışmayla ilgili. Zabıtlarınızı getirtin; yani, 
İçtüzüğümüze göre böyle bir durumda kürsüden bir açıklama yapma durumu 
yok; ama, başka bir şekilde, siz, bir söz aldığınızda bu açıklamayı 
yapabilirsiniz. 

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Rica ediyorum… 
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BAŞKAN - Yani, şu anda bir şey yapamayacağım; üzgünüm… 
Sayın Kandoğan, sizin benden 69'a göre bir söz isteğiniz oldu. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - 63'e göre de oldu… 
BAŞKAN - Hayır… 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - 63'e göre de söz isteğim var ayrıca. 
BAŞKAN - Efendim, daha önce, sataşıldığından bahisle bir söz isteğiniz oldu. 
Şimdi, bu konuya bir açıklık getirmemiz lazım: Yazınızda diyorsunuz ki: 

"Benim Meclis çalışmalarını engellediğimden bahsetti." 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - "Boş konuşup, laf üretip…" 
BAŞKAN - Şimdi, değerli arkadaşlar, bu iş iktidar-muhalefet işi değil; 

Parlamento geleneği ve teamülleri işi ve siyaset anlayışımız işi. Eğer, bu 
kürsüde bir milletvekilimiz konuşurken, şu veya bu sebeple bir partiden 
bahseder ya da bir milletvekilimizin konuşma yahut fiillerinden, tavrından 
bahsederken eğer eleştiri sınırlarını aşmamışsa, bu, bir sataşma olarak kabul 
edilip, söz hakkı doğmaz; eğer, eleştiri sınırlarını aşmış da, hakikaten o 
milletvekilimizi inciteceği bir durum varsa, Başkan bunu takdir eder. 

Bu bakımdan, sizin 69'a göre bu talebinizi eleştiri sınırları içerisinde 
görüyorum; ancak, 63'e göre talebinizi yerine getiriyorum. 

63'e göre, biliyorsunuz, sadece Başkanlığın tavrıyla ilgili; başka bir 
konuya girmeyelim lütfen. 

Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Heyetinizi selamlıyorum. 
Ben, öncelikle 69 uncu maddeyle ilgili bir söz talebinde bulunmuştum; 

ancak, kendi takdirinizle, bunun eleştiri sınırları içerisinde kaldığını ifade 
etmenizi de kabul etmem mümkün değildir.  

Ben, burada 150'ye yakın konuşma yapmışım. Bu konuşmalarımın 
tutanakları orta yerdedir. Bu 150 konuşmada eleştirilerimin, önerilerimin, 
tavsiyelerimin olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz.  

Beni o şekilde itham eden milletvekilimize şunu söylemek istiyorum: Ben, 
Cumhurbaşkanımızdan geri dönen, Meclisçe kabul edilmiş kanunlarla ilgili 
olarak, burada, tamamıyla ilgili konuşmalarda bulundum. Bir tek kanunda 
yanıldım Cumhurbaşkanından geri dönmesi konusunda. Onun dışında, Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen bütün kanunlarda bunun 
Cumhurbaşkanından geri döneceğini ifade ettim. Eğer, o ifadelerim, Adalet ve 
Kalkınma Partisi Grubu tarafından değerlendirilmiş olsaydı, Meclisimiz 
onlarca saati boşu boşuna harcamamış olurdu sayın Çankırı Milletvekilimiz. 
Meclisin nasıl meşgul edildiğinin en güzel örneği odur.  
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AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, sizin tutumunuzla ilgili 
konuşuyor!.. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Lütfen, benim, biraz önceki, 
dışpolitikayla ilgili, Kıbrıs'la ilgili genel görüşme açılmasıyla ilgili yaptığım o 
konuşmayı dikkatle dinleseydiniz, ben orada şunu da söyledim: Geliniz, bunu 
Mecliste bir genel görüşmeye açalım, bu genel görüşmenin neticesinde de, 
bütün milletvekilleri olarak, 547 milletvekili olarak ortak bir karar alalım, 
hükümetimizin, iktidarımızın elini güçlendirelim ifadelerinde bulundum. Ben 
İktidarın bu ek protokolün imzalanma noktasında güçlü bir şekilde masaya 
oturması için, iktidar ve muhalefet el ele verelim dedim. Sayın Başbakanın 
demokratikleşmeyle ilgili sözleri karşısında da hangi konuda sıkıntınız varsa, 
geliniz, bunu Meclise getiriniz, Mecliste biz de muhalefet olarak elimizden 
gelen gayreti ve desteği gösterelim ve bu konuda da, memleketimizdeki 
demokratikleşmeyle ilgili, özgürlük alanlarıyla ilgili sınırlamaların ortadan 
kaldırılması noktasında destek olalım dedim. Eğer, siz, bu konuşmaları boş ve 
lüzumsuz olarak addediyorsanız… 

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Boş, boş… 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - … bu kürsü her zaman müsaittir. 

Benim o konudaki konuşmalarımı eleştirirsiniz, yanlışlar varsa ortaya 
koyarsınız, doğrusu neyse onu söylersiniz ve bütün milletimiz de, bütün 
milletvekillerimiz de sizin konuşmalarınız ile benim konuşmalarımı yan yana 
koyar, değerlendirir; hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğu kararını 
milletimiz verir.  

Bana bu açıklama fırsatını verdiği için de Sayın Başkanıma teşekkür 
ediyorum.  

Ayrıca, bugün, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinin, İçtüzüğün 
nasıl suiistimal edildiğinin güzel bir örneği olarak karşımızda durduğunu da 
büyük bir üzüntüyle müşahede ediyorum.  

Değerli milletvekilleri, bakınız, bunlar nasıl dolduruluyor, biliyor 
musunuz; Danışma Kurulu toplantısı devam edip, o salonda, o odada 
oturulurken dolduruluyor bunlar sayın milletvekilleri.  

Niye muhalefetin söz hakkını kısıtlıyorsunuz? Niçin muhalefetin en tabiî 
hakkı olan eleştiri hakkını muhalefetin elinden almaya çalışıyorsunuz?  

AHMET YENİ (Samsun) - Hangi parti adına konuşuyorsun?! 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben, sayın milletvekilimizi de 
dinledim, bu, cuma, cumartesi çalışmasıyla ilgili görüşlerini söylüyor.  

Ben iddia ediyorum... Bakınız, daha demin, Meclis açılırken, daha ilk anda 
15 kişi vardı, karar yetersayısı olmadığı için Meclis ara vermek durumunda 
kaldı. Geçmişte, bakınız, elimde rakam da var... 

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Ne alakası var! 
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Sayın Başkan, konuyla ne alakası var! 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Elimde rakam da var; tam 104 kez 
karar yetersayısı bulunamamış bu Mecliste, değerli milletvekilleri, 104 kez.  

Onun için, cuma, cumartesi, pazartesi... Ben, Meclise en fazla devam eden 
milletvekiliyim... 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Cuma da buradayım, cumartesi de 
buradayım, pazartesi de buradayım; ama, bu sıralar... 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, bir dakikanızı rica ediyorum.  

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - ...bu sıralar lütfen dolu olsun. 
Madem ki millet için, memleket için önemli konular... 

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Ne alakası var! 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum, son cümlem. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim, ben bir şey söyleyeceğim size.  

Sayın Kandoğan, siz, usul hakkında, benim tutumumla ilgili söz aldınız; 
siz başka şeylerden bahsediyorsunuz. Benimle ilgili konuşun, Başkanlıkla 
ilgili... 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Peki. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.  

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.  

Sayın milletvekilleri, 63'e göre, aleyhte; yani, usul hakkında, Başkanlığın 
tutumunun aleyhinde, iki arkadaşımız söz aldı.  

Şimdi, yine, bu maddeye göre, iki milletvekilimize de lehte söz verme 
imkânımız var. 

Sayın Muharrem Doğan, lehte mi söz istiyorsunuz efendim?  

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Evet Sayın Başkan.  

BAŞKAN - Lehte söz istiyorsunuz. 

Başka söz isteyen var mı?.. Yok.  

Sayın Doğan, yalnız, herhangi bir sataşmaya meydan vermeyelim, benim 
tutumumla ilgili düşüncelerinizi aktarın; lehte söz aldınız tabiî ki.  



22. Dönem Usul Tartışmaları (14.11.2002-31.7.2003) 
 

1827 
 

Buyurun.  

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  

Değerli arkadaşlar, otuzbir aydır, birlikte, bu Yüce Parlamentonun çatısı 
altında, kardeş gibi, Türkiye'nin sorunları, geleceğimizin teminatı olan işsiz 
gençlerimizin geleceği için hizmet sunuyoruz; yeni siyaset için, yeni Türkiye 
için hizmet veriyoruz.  

Bu çatı altında hepimiz kardeşiz; ama, biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili Sayın Haluk Koç'un bana hakaret etmesi, ağır söz söylemesi 
beni derinden üzmüştür. Bilhassa siyasete bilimsel bir boyut taşımak üzere 
hizmet sunduğumuz bu milletvekillerimiz…(CHP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, tutumunuzla mı ilgili bu 
konuşma?! 

BAŞKAN - Sayın Doğan, siz konuya gelir misiniz.  

MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Geleceğim efendim.  

İSMET ATALAY (İstanbul) - Sayın Başkan, lehte mi konuşuyor? 

BAŞKAN - Efendim, rica ederim…  

MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Sayın Grup Başkanvekili, Adalet ve 
Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz Beye sataşırken, ben 
de, oradan, usulüne uygun olarak "uzlaşmayı birlikte yapıyorsunuz" dedim. 
Bana, oradan "sus ulan, terbiyesiz" dedi. Ben, bu kelimeyi kendisine 
yakıştıramıyorum.  

BAŞKAN - Sayın Doğan, o, zabıtlarda vardır. Siz, o konuyu…  

MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Bir milletvekilinin, böyle bir 
kardeşine, böyle bir söz söylemesi karşısında, lütfen, buraya gelsin, özür 
dilesin. (AK Parti sıralarından alkışlar) Aksi halde, bir profesör arkadaşımız 
olarak, böyle bir hizmet sunmasına karşı… (CHP sıralarından gürültüler)  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, bu İçtüzüğün hangi 
maddesine giriyor?  

UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Başkan, bu nedir böyle?! 

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sen de alakasız konuşuyorsun! 

UFUK ÖZKAN (Manisa) - Ne bağırıp duruyorsun!  

BAŞKAN - Arkadaşlar… 



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

1828 
 

Sayın Doğan, siz, buyurun, konuşmanızı gayet seviyeli bir şekilde 
yapıyorsunuz; tamamlayın; maksat hâsıl olmuştur. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

UFUK ÖZKAN (Manisa) - Ne bağırıyorsun?!.. Meclisin çalışmasını sen 
engelliyorsun. Ayıp! Sen de çık konuş. 

MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Senin kadar pislik yok burada… 

BAŞKAN - Sayın Doğan, siz cümlelerinizi tamamlayın efendim. 

Buyurun. (CHP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar… 

MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Benim ailemden aldığım terbiye icabı ve bana gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı 
teşekkür ediyorum. Sayın Grup Başkanvekilimizin buraya gelip, özür 
dilemesini bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, Yüce 
Heyetinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 

Konuşmalar tamamlanmıştır. 
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Oturum Başkanının, görüşülmekte olan kanun tasarısı üzerinde verilen 
bir önergenin af niteliği taşıması nedeniyle beşte 3 çoğunluk aranması 
gerektiğinden, istem üzerine elektronik cihazla yapılan oylama sırasında 5 
dakikayla sınırladığı süreyi 2-3 misli aşar durumda değerlendirdiği; 
oylama sonucunun belli olmasına rağmen, bu sonucu değiştirmek 
amacıyla ikinci bir oylamanın yapılamayacağı ve TBMM Genel 
Kurulunun etkin ve verimli çalışma yapmasını engellediği nedenleriyle, 
tutumuna ilişkin usul tartışması  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 4 13 27.10.2005 751-756 Nevzat 
Pakdil 

Ahmet Gökhan 
Sarıçam 

Yaşar 
Tüzün 

 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 

üyeleri; bugün, gecenin değil, sabahın ilk saatlerini idrak ettiğimiz bir zaman 
süresi içinde, gerçekten, saat yarım oldu, 12'yi geçti. (AK Parti sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın hatibi sükûnetle dinleyelim lütfen arkadaşlar. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla)- Takvime baktığınız vakit, böyle bir 

kritik zaman süresi içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir usul meselesi, bir 
oylama meselesi yüzünden, 23 Nisan 1920'den günümüze kadar uzanan uzun 
ömrü içinde tarihi bir karar verecek. Bazen siyasette ve hukukta usul esasın 
önüne geçer istisnai olarak. Milyonda bir olur bu. Usul esasın önüne geçer. 
Yöntem özden daha önemlidir. İşte o milyonda bir olaylardan birini yaşıyoruz. 
Eğer bu oylama tekrarlanır ve demin ortaya çıkan sonucu değiştirmek 
amacıyla, sadece bu amaçla bu oylama haksız yere bir daha yapılırsa, bu 
Meclisin manevi şahsiyeti üzerine, saygınlığı üzerine çok büyük bir gölge 
düşecektir. Yoksa, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak… (AK Parti sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN- Arkadaşlar, lütfen, dinleyelim sükûnetle. Lütfen, dinleyelim.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla)- Arkadaşlar, dinleyin… Dinleyin…  
Kimseye kötü söz söyleme gibi bir amacım yok. Yüce Meclise, İktidar 

Partisi Grubuna, muhalefet partilerine, bağımsız milletvekillerine büyük bir 
saygı taşıyan bir parlamenter olarak konuşuyorum. Hiçbir kastım yok, 
içimdekileri samimi olarak söylemek istiyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun kuşkularını dile getirmek istiyorum. Yoksa, kolay; çoğunluğunuz da 
var, bir oylama daha olur, sonuç alırsınız. Ona bir şey söyleyecek halim yok; 
ama, bu çoğunluğunuza rağmen ne oldu burada, ne oldu?! Ben, Sayın 
Başkanın, çok saygı duyduğum, oturumu yöneten ve bundan sonra da saygı 
duyacağım Başkanın bıraktığı yerden devam ediyorum. Oturumu açarken ne 
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söyledi, hep beraber duyduk, tutanaklara geçti: "Belirtilen süre içinde otomatik 
cihazla sayın üyelerin oylarını kullanmaları, otomatik cihazla oy kullanamayan 
sayın üyelerin aynı süre içinde oylarını Divana vermeleri…" Dedi mi demedi 
mi arkadaşlar?! Dedi.  

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin)- Tutanaklar orada zaten.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla)- Tutanaklar burada.  
Peki, ne oldu arkadaşlar?! Ne oldu?! Birincisi, otomatik cihazda süre bitti, 

ben yerimden kalktım -hepiniz gördünüz- Sayın Başkanı ikaz ettim, uyardım 
"süre bitti Sayın Başkan, oy kullanma işlemi devam ediyor" dedim. Oy 
kullanıldı birkaç tane. Arkadaşlarım da benimle beraber uyarılarını sürdürdüler. 
Önüne geldik Divanın, usul, erkân içerisinde itirazımızı yaptık. Buna rağmen 
oylar kullanıldı ve o kullanılan oyların, yani, otomatik cihaz dışında kullanılan 
oyların sayımı bitti. O sırada, Akif Gülle arkadaşımız geldi, bir arkadaşın 
oyunu -aradan tam 10 dakika geçmiş- Divana teslim etti ve o zaman gürültü 
çıktı, itirazlar oldu.  

Şimdi, buna karşın şu söylenebilir: Aynı Avrupa Birliğindeki ucu açık 
müzakereler gibi, Sayın Başkan sonucu, oylamanın bittiğini ilan etmediği için 
oy kullanıldı denilebilir; ama, bu geçersiz bir iddiadır. Neden; çünkü, Sayın 
Başkanın asıl iddiası, söylemi, İçtüzüğe uygun beyanı, ilan edilen süre 
içerisinde otomatik cihazla oyların kullanılması, otomatik cihazla oylarını 
kullanmayan üyelerin de, bu süre içerisinde oylarını kullanması. Bu süre geçti, 
pusulalar toplandı, aradan en az 10 dakika geçti, burada oy kullanıldı.  

Şimdi, diyeceksiniz ki -bağlamak istiyorum- niye itiraz ediyorsun, 1 oy, 
229 veya 230, ne olur?  

ATİLA EMEK (Antalya) - Mükerrer oylar da var. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Mükerrerler filan var, onları 

söylemiyorum. Bakın, tarihi bir olayı nakledeceğim.  
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Mükerrerler var. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bir dakika arkadaşlar… 
12 Martta Türkiye Cumhuriyeti büyük bir bunalıma girdi. Bu bunalımın 

yansıdığı en büyük organ da bu Meclisti, kutsal Türkiye Büyük Millet 
Meclisiydi ve Cumhurbaşkanını seçme konusunda Türkiye kilitlendi ve o 
zaman Senato var. Sayın Bülent Ecevit ile Sayın Süleyman Demirel anlaştılar, 
İsmet Paşa karşı çıktı. Konu, Cevdet Sunay'ın süresinin uzatılmasıydı, 
Cumhurbaşkanlığı süresinin. Anayasa müsaade etmiyordu. Anayasayı 
değiştirmek, ondan sonra da Sayın Cevdet Sunay'ı ikinci kez Cumhurbaşkanı 
seçme konusunda anlaştılar. Oylama yapılıyor burada; Allah rahmet eylesin, 
aramızda yok şimdi, Sayın Âdil Turan, Uşak Milletvekili, berberde tıraş oluyor 
aşağıda, oylama biterken geldi, oyunu kullanamadı; hatta, kendi partisi 
tarafından, Sayın Ecevit tarafından da şiddetle üstüne yüründü; ama, Âdil 
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Turan oyunu kullanamadı. Oyunu kullanamadığı için, 1 oyla, merhum Cevdet 
Sunay Cumhurbaşkanı olamadı, Fahri Korutürk, Meclis tarafından, bu bunalım 
büyüyünce, Cumhurbaşkanı seçildi ve tarihin akışı değişti.1 oy bu kadar 
önemlidir. Bu Meclisin geçmişinde, tarihinde 1 oyun ne kadar değerli olduğu 
bu şekilde tarihe tescil edilmiştir.  

Şimdi, siz, çoğunluğunuza rağmen; odasında olabilir, hastanede olabilir, 
dışarıda olabilir. Arkadaşlar, iktidar grubusunuz, bunun sorumluluğu ağır, 
arkadaşlarınızı süresinde getireceksiniz, oylarını attıracaksınız. Ne olur 1 oyla 
derseniz, işte, bütün işler de böyle oluyor. Bu torba yasalar, çorba yasalar falan 
filan, hukuk sistemi, allak bullak oluyor.  

Bu Meclisin kuralları çok önemlidir. 11 kişiyle futbol takımı sahaya çıkar, 
12 kişi olmaz. Maç 90 dakikada biter, uzatmalar da vardır, 125 inci dakikada 
gelinip gol atılmaz. Şimdi, haa bunu yapabilirsiniz, bu oylamayı; bu oylamayı 
yaparsınız ama, tarihe geçer, zabıtlara geçer ve Meclisin saygınlığına gölge 
düştüğü gibi, bu kadar çoğunlukla, cumhuriyet tarihinde görülmemiş sayıda bir 
iktidar grubu, çoğunluğu sağlayamıyor ve 1 oyla yeterli nitelikli çoğunluğu 
bulamadığı için kendinden yana… Başkanı da düşünelim arkadaşlar; Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, hepimizin başkanvekili, Adalet ve 
Kalkınma Grubunun Başkanvekili değil, hepimizin başkanvekili. Lütfen, 
Divan… İhtilaf yaratmak kolay, ihtilaf yaratmak, iki tane Divan Kâtibinden 
birinin dediğinin, öbürü, tersini söyler, al sana ihtilaf! Yani, "kör kör gözüm 
parmağına" yapmayın arkadaşlar. Bu sonucu almak için bu Meclisin tarihinde 
görülmemiş bir olayı tekrarlayarak yeni bir oylama yapmayın. Şunun için 
söylüyorum; istirham ediyorum yapmayın, bu vebal altında kalmayın. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol. 
Sayın Abuşoğlu, buyurun efendim. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep)- Sayın Gaydalı konuşacak. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gaydalı. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sabahın bu saatinde, bu gece itibariyle iki kez huzurlarınıza çıktığımdan dolayı 
özür diliyorum; ama, konuşmamı çok kısa tutacağım. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir olay cereyan ediyor, herkesin 
gözü önünde. Olaya vesile olan parti, kimilerinin AKP dediği, kimilerinin AK 
Parti dediği; ama, esasının Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu… "Kalkınma"sını 
bir tarafa bırakalım, kalkınma gelip geçer, bir sene yüzde 3 olur, yüzde 9 olur, bir 
sene -9 olur; bizim içinde bulunduğumuz hükümet zamanındaki gibi. Onlar telafi 
edilir, önemli değil. -9'lardan +9'lara da çıkarsınız, kalkınma hızını getirirsiniz; 
ama, adaleti eğer zedelerseniz ve bu yüce çatı altında adalet mekanizmasını 
zedelerseniz, hepimiz bu çatının altında kalırız.  
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Bakın, olay nerede oluyor; Türkiye Büyük Millet Meclisinde; kimin 
huzurunda oluyor; hükümet sıralarında Adalet Bakanının huzurunda oluyor. O 
sırada belki Sayın Bakan farkında değil, milletvekilleriyle konuşuyor. Tevessül 
eden milletvekili kim; Afyon Milletvekilimiz Sayın Ahmet Koca. Ne olmuş; 
Sayın Başkan oylamayı bitirmiş, kapatmış. 

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Kapatmadı. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Kapatmış, tasnif yapılıyor, 

tasnif… Tasnif yapılıyor…Tasnife geçilmiş, sonucu ilan etmemiş.  
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Kapattım demedi. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen, hatibi dinleyelim. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Sayın Milletvekili, sonucu ilan 

etmemiş. Sonucu ilan etmek başkadır, oylamanın bitmesi başkadır. Burada 
görülüyor zaten, orada 00.00 yazdığı andan itibaren oylama bitmiştir ve bundan 
7 -8 dakika sonra olay cereyan ediyor; Sayın Ahmet Koca, demin dediğim gibi, 
Sayın Adalet Bakanının önünde oy pusulasını yazıyor, getiriyor -hiç 
istemezdim- Sayın Akif Gülle... Sayın Akif Gülle kim, sadece milletvekili mi; 
hayır, İktidar Grubunun Genel Başkan Yardımcısı; son derece takdir ettiğim, 
saygı duyduğum, daha önce de beraber milletvekilliği yaptığımız değerli bir 
arkadaşımız; ama, ona bunu söylediğimizde yüzünün kızarmasından ben 
utandım. 

Değerli arkadaşlar, her şeyin telafisi var; ama, dediğim gibi, adaletin 
telafisi veya adaletsizliğin telafisi olmaz. 355 milletvekiliniz var, her şeye 
gücünüz yetiyor; şimdi 350 milletvekilini eğer burada toplayamıyorsanız, 
oturup bunun muhasebesini kendi kendinize yapmanız lazım. 

Şimdi, dün şu arkada otururken, bizce daha yaşlı, yaşı ileri değerli 
milletvekili ağabeylerimizin ikisi yan yana geliyorlardı; dediler ki: "Ey genç 
milletvekilleri, bir gün siz de bizim gibi olacaksınız." Hürmet ettik, saygı 
gösterdik. Şimdi bakıyorum, o değerli iki ağabeyimiz, gecenin bu ilerleyen 
saatinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde; ama, genç milletvekillerinize 
bakıyorum, yok. (AK Parti sıralarından "Biz genç değil miyiz" sesleri) 

Efendim, eğer olsaydınız, bu tartışmaların hiçbiri olmazdı. 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Biz genç değil miyiz?! 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Eğer olsaydınız, bu tartışmaların 

hiçbiri olmazdı değerli kardeşim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim lütfen. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Bakın, bir tecrübemden daha bir 

şey söyleyeyim size. Böyle laf atarak bir daha bu Parlamentoya gelen kimseyi 
görmedim. Hep gözlerimiz arar; ama, nedense bazıları da bunu itiyat haline 
getirir, buradan laf atarak kendi parti yöneticilerinin gözüne gireceğini 
zanneder; ama, bir de bakarsınız ki bir sonraki listede yeri yok. 
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RECEP KORAL (İstanbul) - Anavatan… 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Değerli kardeşim, bırak şimdi 

Anavatanı falan. 
Şimdi, bakın, yıl 2002, burada erken seçim tartışmaları yapılıyor; bu erken 

seçim tartışmaları sırasında bütün gruplar ayakta alkışladı alınan kararı; o 
sırada ben de burada Bakanlar Kurulu sırasında oturuyorum -Sayın Ünlü de 
şahidimdir- herkes, erken seçim kararı alınmış, ayakta alkışlıyor. Dedim ki: 
"Fikret ağabey, bu ayakta alkışlayan arkadaşlarımız var ya, yüzde 70'i bir daha 
gelemeyecek Meclise." Fakat aldanmışım; özür diliyorum; yüzde 90'ı 
gelemedi. Yani, onun için, laf atarak, şundan, buradan... Bunlar, hiç kimseye 
bir şey kazandırmaz; hiçbir şey… Biz 1991'de geldiğimizde, beş sene hiç 
kimseye bir şey söylemeden burada oturup dinlemesini öğrendik. Dedik ki, 
burada ne oluyor acaba? Bizden öndekiler, ağabeylerimiz, neler konuşuyorlar, 
bir dinleyip kendimizi yetiştirelim; çünkü, siyasetin mektebi yok. Siyasetin 
mektebi burası. Burada bir şeyler öğrenmeye bakalım.  

Değerli arkadaşlarım, hakikaten, tekrar söylüyorum, adaletsizliğe asla 
tevessül etmeyelim. Bir gün, adalet, hepimize de lazım olacak.  

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gaydalı.  
Sayın Kapusuz, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; gerçekten, gecenin bu saatinde, böyle bir usul tartışması, 
arkadaşlarımızın talebi üzerine gerçekleşmiş oluyor.  

Şimdi, bizler, Parlamentoda, yeni gelenlerle birlikte üçüncü yılında 
bulunuyoruz. Buradaki uygulamalar, her gün, defalarca tekrar ediliyor. İlk defa 
bir oylamada bir ihtilaf konusuyla da karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla, 
İçtüzüğümüze göre, Anayasamıza göre 3 tür oylama var; işari oylama, 
açıkoylama ve gizli oylama olmak üzere. Bunların hepsini burada tekrar 
ediyoruz. Şu an itibariyle, hatırlayın, açıkoylamalarda -işari oylamada zaten el 
kaldırılıyor- genel kuraldır; burada bir Başkan iki de Kâtip Üyemiz var. Başkan 
karar vermeden önce, eğer Kâtip Üyeler mutabakat sağlamışlarsa, oradaki 
mutabakata kanaat getiren Başkanlık da sonucu ilan ediyor. Şayet iki Kâtip 
Üye arasında bir ihtilaf çıkmışsa, o zaman Başkan ne yapıyor; oylamayı 
tekrarlıyor. Bu, genel kuraldır. Buna bağlı olarak, şimdi bir işari oylama değil 
de açıkoylama yapılıyor. Bu açıkoylamada da, bildiğiniz gibi, Sayın Başkan, 
Genel Kurulun kararını alıyor. Diyor ki, açıkoylamayı ne şekilde yapalım; 
cihazla yapmaya karar veriyoruz; süre veriyor, 3 dakika veriyor, 5 dakika 
veriyor. Sonuç itibariyle, burada bulunan milletvekili arkadaşlarımız da 
makineyi kullanarak, cihazı kullanarak oy veriyorlar.  

Zaman zaman bazı arkadaşlarımızın parmaklarındaki, nedense, okunmama 
gibi bir sıkıntıdan dolayı arkadaşlarımız sürekli pusula veriyorlar. Birkısım 
arkadaşlar da, dışarıda, içeride birtakım görevleri olması hasebiyle, içeriye 
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yetişiyorlar, arkada oturdukları zaman, pusulaları, dışarıdan geldikleri zaman, 
bulundukları mahalden, kavas arkadaşlar marifetiyle pusulaları gönderiyorlar, süre 
de bitmiş oluyor. Başkanlık, bu zaman zarfında, bunların hepsini bir 
değerlendiriyor, bir sonuç ilan ediyor. Başkanlık sonuç ilan etmeden önceki sürede 
bir ihtilaf varsa, yine, İçtüzüğümüze göre ne yapılabiliyor; ihtilaf, milletvekilleri 
diyor ki "bu olmadı, bunu yenileyelim" diyor. Buna bağlı olarak, İçtüzüğe göre de, 
Sayın Başkanlık, bunu tekrarlamak iradesini orta yere koyabiliyor.  

Değerli arkadaşlar, bakınız, şimdi, biz, şu anda, sonucu ilan edilmemiş bir 
ihtilaf konusunu tartışıyoruz. Evet, Sayın Başkanlık bir karar verir, ilan eder; 
bu, 330 der, 329 diyebilir, tekrarlayabilir de; çünkü, ilan edilmemiştir.  

Şöyle düşünelim: Seçimler yapılıyor, milletimiz seçmen olarak sandığa 
girmiş, ilan edilen saat 4 veya 5'te süre dolmuş; ama, kuyrukta ne var; 
seçmenler var.  

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yanlış misal… 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Saat 5 oldu, sen geri git demiyorsun. 

(CHP sıralarından "Olmadı" sesleri) Değerli arkadaşlar, bakınız, lütfen, dikkat 
edin. Bakınız, burada, burada… 

ATİLA EMEK (Antalya) - Mızrak çuvala sığmadı. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Arkadaşlar, burada, biz… 
ORHAN SÜR (Balıkesir) -O yalandır, yalan! 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Onlar da gülüyor, sizinkiler de gülüyor.  
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim lütfen. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, lütfen, dikkat 

edin.  
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Akif Gülle ne zaman kavas oldu! 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, lütfen… 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Müsaade eder misiniz.  
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, konuşmanızı tamamlayınız. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli Başkanım, bir diğer husus da 

İçtüzük 144... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Kavas getirmedi, Genel Başkan 

Yardımcısı getirdi onu. Karıştırmayın; kavas değil o, Genel Başkan Yardımcısı. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, içeride bu konuyu 

kendi aramızda uzun uzun tartıştık. İçeride, grup başkanvekilleri olarak, biz, bu 
konuyu geniş bir şekilde kendi aramızda konuştuk.  

Bakınız "Açık oylamanın sonuçlanması 
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Madde 144.- Açık oylamada oylama işleminin sona erdiği Başkanlıkça 
bildirildikten sonra, hiçbir milletvekili oy kullanamaz." Başkanlık -tutanaklar 
elimde- acaba, sonucu, bitmiştir diye ilan etti mi diye bakıyorum; yok. Oy 
kullanma sırasında… (CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Saat var, saat! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, biraz önce de söyledim, sadece 

süreyle mukayyet değil bu iş; Başkanlığın ilanıyla mukayyettir. (CHP ve 
Anavatan Partisi sıralarından gürültüler)  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tutanakta var.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Diyelim ki, Sayın Anadol… 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Anadol, 5 dakika değil de 

Başkanlık 15 dakika dese, itiraz hakkınız var mı; yok. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tamam, 15 dakika desin; tamam! 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Baştan ilan ediliyor!  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - O halde, bunu sonuçlandırmak hakkı, 

sonuçlandırmak ve sonucu ilan etmek Başkanlığa ait bir görevdir. (CHP ve 
Anavatan Partisi sıralarından gürültüler) Başkanlık da bunu ilan etmediğine 
göre, bir ihtilaf söz konusudur.  

ATİLA EMEK (Antalya) - 5 dakika dedi Sayın Başkan.  
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Yeni bir tartışma açıyorsunuz! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biz, Başkanlığın tutumunun doğru 

olduğu kanaatini taşıyoruz. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yalandan kim ölmüş zaten canım! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, Başkanlığın tutumunda 

İçtüzüğe göre bir yanlışlık olmadığını ifade ediyoruz. Doğru; bir ihtilaf konusu 
vardır; bunu yok kabul etmiyoruz; ama, sonuç itibariyle, Başkanlığın yetkisinin 
kendisine ait olduğunu hatırlatıyor, tutumunu da destekliyor, saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP ve Anavatan Partisi 
sıralarından gürültüler)  

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Asla kabul edilemez!  
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yalandan kim ölmüş zaten! 
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Süre veriliyor, süre! 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri…  
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MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Başkan, vicdanen söyleyin! 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım… 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yaptığınıza vicdanen inanıyor 

musunuz?! 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, lütfen…(CHP sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar, bağırarak çağırarak bir yere varamayız. Saygıdeğer 

milletvekili arkadaşlarım…  
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Vicdanınız elveriyor mu?! Yazıktır! 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, lütfen… 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - 1 oy için itibarını sarsmaz bir başkan; 

1 oy için bütün itibarınızı alıp götürüyorsunuz. 
BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, bakınız, sizler her defasında her 

mesele için, bütün arkadaşlarımız, her iki grup için de söylüyorum, böyle 
konuşulan şeylere sürekli olarak istenildiği şekilde itiraz edip, bağırıp 
çağırırsak, burada bir yere varamayız. Lehte ve aleyhte konuşmalar olmuştur; 
Başkan… 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ama, siz de adil davranacaksınız, 
adil!..  

BAŞKAN - Sayın Özyürek, istirham ediyorum; lütfen... 
Konuşmalar bitmiştir.  
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Keyfi davranmayacaksınız! 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, lütfen, istirham ediyorum… 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Siz, orada adil görev yapmak için 

oturuyorsunuz... 
BAŞKAN - Evet, adaletli görev yaptığıma… 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - ...Partinizin talimatlarını yerine 

getirmek için değil!  
BAŞKAN - Efendim, adaletli görev yaptığıma inanıyorum. (CHP 

sıralarından gürültüler) 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, lehte ve aleyhte konuşmaları 

dinledik. Başkanlık olarak, oylamayı tekrarlattıracağım.  
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Başkan, Akif Gülle hangi sıfatla 

burada bulunuyor; açıklasın! Burada kavas mıdır, Genel Başkan Yardımcısı mı?! 
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Danışma Kurulu önerisinin lehinde veya aleyhinde söz almak isteyen 
milletvekillerinin, söz taleplerini, Genel Kurulda, Danışma Kurulu önerisi 
okunmaya başladığı andan itibaren verebilmeleri konusundaki 
uygulamanın Başkanlıkça milletvekillerinin tamamına duyurulmadığı 
hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 
22 4 28 7.12.2005 631-633 Sadık Yakut Yaşar Tüzün Ahmet Küçük 

 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan… 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, dünden beri Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bir uygulama başladı. Siyasî parti 
gruplarının veya Danışma Kurulu önerisinin lehinde ve aleyhinde söz almak 
isteyen milletvekilleri, söz taleplerini, Genel Kurulda, Danışma Kurulu önerisi 
okunmaya başladığı andan itibaren verebilirler şeklinde bir uygulama; ancak, bu 
uygulama Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerinin tamamına 
duyurulmamıştır. Bugün, biraz önce, ben, Cumhuriyet Halk Partisi grup 
önerisinin aleyhinde söz almak için müracaat etmeye gittiğimde, AK Parti Grup 
Başkanvekili Sayın Sadullah Ergin, tam 20 dakika orada ayakta bekleyerek, 
kendi adına da değil, iki farklı milletvekilinin konuşma talebini Başkanlık 
Divanına iletmiştir. Buradaki konuşmalar grup adına yapılan konuşmalar 
değildir. Milletvekilleri, şahısları adına, grup önerisi lehinde ve aleyhinde söz 
talep edebilirler. Bir grup adına konuşma olsaydı, Sayın Sadullah Ergin'in bu 
uygulamasına karşı herhangi bir söz söylemek mümkün değildi; ancak, kendi 
adına olmayan, farklı iki milletvekili adına verilen bu konuşma tekliflerinin sizin 
tarafınızdan gündeme alınıp, benimkinin değerlendirilmemesi karşısında; 
İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre, bir usul tartışması açılmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, öncelikle, Tüzüğün 61 inci maddesi; söz, 

kayıt veya istem sırasına göre verilir diyor. Yalnız, söz isteme şekli, Tüzükte 
belirtilmemiştir. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) Ama; bu… 
BAŞKAN - Bir saniye Sayın Kandoğan... Sayın milletvekilleri, söz 

istemeyi, zaman zaman kendileri yapmak suretiyle, zaman zaman grup 
başkanvekillerinin gönderdiği dilekçeleri göndermek suretiyle, zaman zaman 
da kavaslarla dilekçe göndermek suretiyle yapmaktadırlar.  

Bu, Genel Kurulda teamül haline gelmiştir. Sizin bahsettiğiniz konuda ise, 
AK Parti Grubu Başkanvekili Sayın Sadullah Ergin, 2 milletvekili adına 
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dilekçe vermişlerdir. Uygulamamda herhangi bir yanlışlık yok; ama, buna 
rağmen, Tüzüğün 63 üncü maddesine göre, buyurun Sayın Kandoğan.(CHP 
sıralarından "Bravo Başkan" sesleri) 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Yargıç olduğun nasıl da belli. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza, bu konudaki göstermiş 
olduğu duyarlılıktan dolayı da kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 

Düne kadar, grup önerilerinin lehinde veya aleyhinde veya Danışma 
Kurulu önerisinin lehinde ve aleyhinde yapılacak olan konuşma talepleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaya başlamadan önce veriliyor ve oradaki 
sıralamaya göre milletvekilleri söz hakkına sahip oluyorlardı. Ancak, dünden 
itibaren yeni bir uygulama başlatıldı; ama, bu yeni uygulamadan ben öyle 
inanıyorum ki, burada bulunan veya bulunmayan 547 milletvekilimizin çok 
büyük çoğunluğunun haberi yok. Öncelikle, böyle bir uygulamaya geçilmeye 
başlanacaksa, bunun milletvekillerine münasip bir yolla iletilmesi gerektiği 
inancındayım. Ancak, bugün burada görmüş olduğumuz manzara, Adalet ve 
Kalkınma Partisi İktidarının, muhalefetin sesine tahammülünün olmadığının 
çok açık bir göstergesi. Sayın Grup Başkanvekili, 20 dakika orada bekledi, ben 
izledim; orada 20 dakika bekleyerek, acaba, muhalefetten başka birisi gelir bir 
söz talebinde bulunursa, belki o söz talebinin içerisinde de üç beş kelime, 
iktidara eleştiri olursa biz bunlara cevap veremeyiz düşüncesi ve endişesinden 
kaynaklanan bir uygulama. Kaldı ki… 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Allah'tan kork, sen hiç 
konuşmuyor musun! 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben çok konuşuyorum; ama, gel bir 
de bana sor Sayın Erzurum Milletvekili, o konuşmaları ne zorluklarla 
yapıyorum. Bakınız, millî eğitimle ilgili biraz sonra kanun tasarısı gelecek. 
Bakınız, oradaki konuşmaların nasıl doldurulduğunu, Ümmet Kandoğan'ın 
konuşturulmaması için nasıl tedbirler alındığını herkes çok iyi biliyor. Kütahya 
Milletvekilimiz çıkıyor, millî eğitimle ilgili -tutanakları da getireceğim- ben 
dördüncü sıradayım, benim konuşma yapmamı engellemek üzere çıkıyor          
-tutanaklardan da okuyacağım- "bu kanun çok güzel bir kanun tasarısıdır; 
memleketimize, milletimize hayırlı olsun" diyor, oturuyor. Şimdi, değerli 
milletvekilleri, Meclis çalışmalarının böyle mi olması lazım?! O milletvekili 
gelip o maddeyle ilgili katkılarını niye Mecliste yapmıyor da sadece bir başka 
milletvekilinin konuşma hakkını elinden almak, konuşmasını engellemek için 
bu kürsüye geliyor?  

Bakınız, bütün ülkelerde iktidar vardır; ancak, sadece demokrasiyle 
yönetilen ülkelerde muhalefet vardır. Siz muhalefetin sesini kısmaya 
çalışırsanız, muhalefetin buradaki haklı eleştirilerine tahammül edemez hale 
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gelirseniz, bu, iktidarınızın yavaş yavaş bitişinin bir işaretidir. Ben, dün, burada 
da çıktım, Türkiye'nin üç yıllık döneminin, üç yıllık perspektifinin bir 
değerlendirmesini yaptım ve o değerlendirmede… 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan…  
BAŞKAN - Bir saniye Sayın Ergin… Bir saniye Sayın Ergin…  
SADULLAH ERGİN (Hatay) - 63'e göre tutumunuz hakkında söz istedi, 

lütfen, tutumunuzla ilgili konuşsun. 
BAŞKAN - Sayın Ergin, oturur musunuz lütfen… 
ORHAN ZİYA DİREN (Tokat) - Usul hakkında söz istedi... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Başkanlık Divanının tutumuyla ilgili söz 

istedi.  
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, Başkanlık Divanının tutumuyla ilgili 

konuşur musunuz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, ben konuşmamın 

başlangıcında benim o talebime karşı gösterdiğiniz duyarlıktan dolayı sizlere 
teşekkür ettim. Ancak, bakınız, şu anda bile, bir Grup Başkanvekili, burada, 
son derece doğal şeyler, tabiî şeyler söylüyorum; ona bile tahammül 
göstermekten aciz bir durum içerisindesiniz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Aciz sensin, edepli konuş! 
Sayın Başkan, lütfen!.. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, konuşma talebinizle ilgili konuşur 

musunuz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben zaten… 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
MEHMET SARI (Osmaniye) - En çok konuşan adamsın hâlâ 

"konuşmuyorum" diyorsun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben demin onu söyledim. Meclisin 

en çok konuşanıyım; ama, ben o konuşmaları ne zorluklarla, ne sıkıntılarla, 
yani İçtüzüğün şartlarını zorlayarak yaptığımı ifade ettim. 

Bakınız, şunu söylüyorum: Burada muhalefete tahammül edeceksiniz, 
muhalefetin eleştirilerine tahammül edeceksiniz. Biz, sizin doğrularınız varsa 
onları da gelip burada rahatlıkla söylüyoruz. Benim bütün konuşma 
tutanaklarım arşivdedir, isteyen girip onları alabilir.  

Ben, birçok kanunda da o kanunun faydalı olduğu, verimli olduğu, mutlak 
çıkarılması gerektiği düşüncemi, inancımı burada gelip açıklıkla, rahatlıkla 
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ifade ettim. O bakımdan, Sayın Başkanım, ben sizlere tekrar teşekkür 
ediyorum; yalnız, bu uygulamanın bundan sonra bu tür sıkıntılara sebebiyet 
vermemesi için Başkanlık Divanı olarak bu konunun mutlaka bir çözüme 
kavuşturulması gerektiği inancımı ifade ediyor sizleri saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Kandoğan'ın bu konuşmasından sonra şu 

açıklamayı yapma gereğini hissettim. Danışma Kurulu toplantısında, 
önerilerden sonra lehte ve aleyhte söz isteyen milletvekillerinin, daha önceki 
uygulamada, Danışma Kurulu toplantısı yapılırken verildiği için, sadece grubu 
bulunan partilerin milletvekillerinin konuşma imkânı olduğundan dolayı burada 
grubu bulunmayan milletvekillerine konuşma imkânı sunmak için bu uygulama 
getirilmiştir; yani, Danışma Kurulu toplantısında, grubu bulunan 
milletvekilleri, söz talep edip, burada konuşurken, lehte ve aleyhte söz isterken, 
grubu bulunmayan milletvekilleri konuşamadığı için Sayın Kandoğan ve bunun 
haricindeki grubu bulunmayan milletvekili arkadaşlarımıza Genel Kurul 
kürsüsünde konuşma hakkı tanımak için böyle bir uygulama başlatılmıştır. 
Uygulamamızın doğru olduğunu tekrar ediyorum.  

Biraz önceki açıklamanın ışığında, 61 inci maddede "Söz, kayıt veya istem 
sırasına göre verilir" diyor. Ancak, milletvekilinin nasıl söz isteyeceğinin şekli 
Tüzükte belirtilmemiştir.  

Sayın Sadullah Ergin, 2 milletvekili arkadaşın adına söz istemiştir; 
uygulamada herhangi bir yanlışlık yoktur. 

Teşekkür ediyorum. 
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Maddeler üzerinde verilen önergelerin gerekçelerinin okutulup 
okutulmayacağı hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 4 43 26.12.2005 361-365 Sadık 
Yakut 

Harun 
Tüfekçi 

Türkan 
Miçooğulları 

 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.  
Değerli arkadaşlarım, bütçe görüşmelerinde, bütçenin görüşülmesiyle ilgili 

-Anayasa kitapçıkları varsa- 162 nci maddenin ilgili bölümünü okudu. Ben 
yineliyorum ve ondan sonra sizlerle bir konuyu paylaşacağım. Her ne kadar 
burada, usul tartışması sonunda, çoğunluğunuz vasıtasıyla, belli bir talep 
doğrultusunda oy kullanırsanız da bir usul hatası olmuş olduğunu ifade 
edeceğim size. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, Sayın Başkan da vurguladı. "Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, kamu idare bütçeleri hakkında 
düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; 
bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın 
okunur ve oylanır." Doğru; yani, değişiklik önergeleri üzerinde ayrıca görüşme 
yapılmaksızın okunur ve oylanır.  

Şimdi, değerli arkadaşlarım, İçtüzük 87'ye de geçeceğim. İçtüzük 87'nin 
ikinci bölümünde "değişiklik önergeleri gerekçeli olarak verilir." Siz hiç 
gerekçesiz önerge gördünüz mü değerli arkadaşlar?! Ben bir önerge versem ve 
gerekçe olmasa içinde -soruyorum Sayın Başkana- acaba, Başkanlık Divanı bu 
önergeyi teşekkül etmiş bir önerge olarak kabul edecek mi; bu eksik diyecek, 
geri verecek.  

Önerge nedir değerli arkadaşlarım; önerge, eğer Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Genel Kurulda önergeden bahsediyorsak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına hitabıyla, üstüyle başlayan, ne değişiklik teklifi içerdiğini 
özetleyen, altında 5 imza bulunan veya daha önceden tek imzayla verilen ve 
ondan sonrasında o değişikliği anlatan ve altında da gerekçesini yazan bir 
bütündür; yani, önerge, hitap başlığıyla başlar, gerekçenin son noktasıyla da 
biter. Önerge tam teşekkül etmiş olur.  

Değerli arkadaşlarım, bakın, 87'de "değişiklik önergeleri gerekçeli olarak 
verilir. Değişiklik önergeleri ve gerekçeleri beşyüz kelimeden fazla ise şu" diye 
devam ediyor. Şimdi, "önerge sahibine -bütçe görüşmeleri dışındaki 
önergelerden bahsediyorum- gerekçesinin okunmasını istediği önerge hakkında 
söz verilmez." Bu, her gün tanık olduğumuz, bütçe dışındaki kanun tasarı ve 
tekliflerinde uygulaması olan bir konu. Burada hiçbir itiraz yok.  
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Buna benzer bir tartışma, değerli arkadaşlarım, -önerge nedir, önerge nasıl 
teşekkül eder- anımsayacaksınız, gizli oturum yaptığımız üç toplantı var; 
bunlardan, 6 Şubat 2003 tarihinde, çeşitli üs ve limanların yabancı kuvvetlere 
açılmasına ilişkin hükümet tezkeresinin görüşülmesi öncesinde bir tartışma 
yaşanmıştı. Ben anımsatıyorum size. Ben tarihini çok iyi hatırladım; eksik 
olmasınlar, Divandaki arkadaşlarımız o tutanakları getirdiler ve burada da bu 
tartışma var. İçtüzük madde 70'e göre gizli oturum önergesi veriliyor iktidar 
partisi tarafından; fakat, önergenin tam teşekkül edip etmediği imzalar 
okunmadığı için -gerekçesini bırakın- bir tartışma açılıyor ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç -oturumu yöneten- bu usul 
tartışmasını açıyor ve sonunda… Bu tartışma burada, bakın: Sayın Önder 
Sav'ın, burada, usul tartışmasında söylediği bir olay var: "Ama önerge bir 
bütündür Sayın Başkan. Kapalı oturuma geçmeden önce, önergeyi, o önergenin 
altındaki imzaları okumanız gerekir. Usul bunu âmirdir" diyor. Ondan sonra 
tartışmalar devam ediyor ve "Önerge teşekkül etmedi ki" sözleri var.  

Şimdi, kısaca özetliyorum: -10 dakikanın dolması şart değil- Önerge bir 
bütündür değerli arkadaşlarım. Önerge bir bütündür. Önergenin, iki satır da olsa, 
bir paragraf da olsa gerekçesinin okunması gerekir. Biz üzerinde tartışma açalım 
açmayalım, konuşalım konuşmayalım diye bir konuyu tartışmıyoruz burada; 
zaten, Anayasanın 162 nci maddesi bunu engelliyor, orada bir tartışma yok; ama, 
önergenin tanımı, başından sonuna kadar olan bir bütündür ve şimdi, Sayın 
Başkan, önergeyi okuyor, giriş kısmını okuyor, imzaları okuyor; fakat, 
gerekçesini okumuyor; yani, önerge tam teşekkül etmeden görüşmüş oluyoruz; 
bu, usule aykırıdır değerli arkadaşlar. Bu, usule aykırıdır; ben, bunu tutanaklara 
geçirmek istiyorum ve Başkanlık Divanında görevli olan bürokratlar arasında da 
bu konuda görüş ayrılıkları var. Ben bunu Danışma Kurulunda da tartışmıştım.  

Sayın Salih Kapusuz, değerli meslektaşım, değerli arkadaşım, zaman 
zaman siyasî rekabet halinde bulunuyoruz; ama, bunu, bir nezahet halinde 
sürdürüyoruz; bu tartışmaları da zaman zaman yapıyoruz. Benim bir eleştirim 
var kendisine. Biraz sonra belki usul tartışmasının kendisine ayrılan bölümünde 
o da söz alacaktır. Konjonktür neyi gerektiriyorsa, o günün kısa kârı gibi 
yaklaşarak, o uygulamayı, kendisinin o anda beklediği avantaj ne ise, ona göre 
yorumlamaya çalışıyor. Hukuk, anlık yorumlarla, o andaki avantajlara göre 
yorumlanırsa, yarın bugün terse döner, bumerang gibi bizi vurur. 

Değerli arkadaşlarım, ne olur, "görüşmeler uzadı, bıktık artık yahu, bitsin 
de gidelim" noktasından bakmayın olaya. Önemli bir konudur.  

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Biz buradayız. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sabaha kadar buradayız. 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri… 
HALUK KOÇ (Devamla) - Lütfen, önergenin, önerge tarifinin, önerge 

oluşumunun, teşekkülünün bir bütün olduğunu lütfen onaylayın. Gerekçesiz 
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önerge olmaz ve karşı tezimi de şöyle söylüyorum: Eğer gerekçe 
okunmayacaksa, ben gerekçesiz bir önerge versem, acaba, Başkanlık Divanı ve 
Sayın Başkan bu önergeyi, geçerli bir önerge olarak kabul edecek mi, işleme 
sokacak mı?! 

Değerli arkadaşlarım, hata yapmayalım… Hata yapmayalım… 
Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Koç, tutumum aleyhinde söz istediniz ve konuştunuz; 

teşekkür ediyorum. 
Başka söz talebi?.. 
SALİH KAPUSUZ - (Ankara) - Sayın Başkan, yerimden bir şey ifade 

edebilir miyim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Tutumunuzun… 
BAŞKAN - Kürsüye gelir misiniz Sayın Kapusuz. 
Sayın Kapusuz, tutumumun lehinde mi istiyorsunuz? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Haluk Bey, bana, aslında, kürsüye çıkmam için pas attı; ama, ben 
çıkmayı düşünmüyordum. Siz davet edince geldim.  

Şimdi, gecenin bu saatinde, gerçekten, böyle bir tartışma ne kadar verimli 
olur bilmiyorum; ama, bu Başkanlık, bugün müteaddit defa aynı uygulamayla 
bu saate kadar geldi ve o süre içerisinde Sayın Koç ve arkadaşlarımız, bu 
konuyla ilgili olarak… 

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Jeton yeni düştü! 
HALUK KOÇ (Samsun) - Jeton yeni değil efendim… Ben sadece nöbetçi 

sorumluluğumu aldığım saatten itibaren söylüyorum. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ayıp, ama ayıp!.. Jeton yeni 

düştü ne demek!.. 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri… 
Sayın Kapusuz, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ben Genel Kurula konuşacağım da, 

arkadaşlar bir sussaydı…  
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - "Jeton yeni düştü" diyor, 

ayıp değil mi bu?! Saygısızlık… Yakışıyor mu!.. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen… 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar… 
ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Kürsüyü bırak da halkın durumunu 

anlat. Halkın durumunu anlat oradan. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi… 
ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Kürsüyü kimse dinlemiyor; halk kendi 

durumunu görmek istiyor. 
BAŞKAN - Sayın Kaplan, lütfen… 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; 

sizin tutumunuz doğrudur; ben, bunu, başından beri savunuyorum. İlk defa burada 
değil, daha önceki tartışmalarda da oldu. Hukukta birtakım genel hükümler ve özel 
hükümler vardır. Eğer özel hüküm varsa, bu, genel hükmün önündedir. 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Hangisi özel hüküm?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Eğer Anayasada bir hüküm varsa, bu da 

İçtüzükten önde gelir. Dolayısıyla, biraz önce kendilerinin okumuş olduğu 
Anayasa hükmü çok açık. Biraz önce, Başkan da bu konuyla ilgili olarak 
tutumunu açıkladı. Hangi gerekçeyle; bir defa, genel bir önerge verilirse, o 
önergedeki yapılan işlemler, 87 nci maddedeki hükme göre uygulanıyor. Zaten 
bunda bir ihtilaf söz konusu değil; ama, bir bütçe görüşmesi yapılıyor. Dikkat 
edecek olursanız, Anayasanın 162 nci maddesinde "bütçe görüşülmesi" 
deniliyor; yani, bütçe görüşmelerini özel bir statüde takdim ediyor, tespit 
ediyor, kurala bağlıyor. Biz, Anayasanın 162 nci maddesine göre, burada 
olmayanları 87 nci maddedekini uygularız; ama, buradakini ise, Başkanlığın 
uygulamasında olduğu gibi, ona uyarız. Dolayısıyla, bu konunun tartışma 
konusu olduğunu zannetmiyorum.  

Biraz önceki söylediğiniz genel bir uygulamadır; yani, siz, bir gizli oylama 
önergesi ile bütçe önergelerini aynı kefeye koyarsanız, eksiklik ve yanlışlık 
burada olur kanaatimi taşıyorum. Dolayısıyla, Başkanlığın tutumu doğrudur 
diyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, kısa bir açıklama yapmama 

müsaade eder misiniz. 
BAŞKAN - Sayın Koç, benim tutumumda herhangi bir değişiklik olmadı. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Hayır, kısa bir açıklama yapmama müsaade 

eder misiniz. 
BAŞKAN - Ben, aynı kanaatimi devam ettiriyorum. 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan… Bir ufak açıklama yapayım 
arkadaşlar, müsaade edin. 

BAŞKAN - Sayın Koç, hangi konuda açıklama yapacaksınız? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, bu konuda; ben, Anayasayla ilgili, 

yani… 
BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen… Zaten görüşlerinizi belirttiniz burada, 

çıktınız, 10 dakika süreyle… 
HALUK KOÇ (Samsun) - O zaman, ikinci arkadaşımız konuşsun efendim. 
BAŞKAN - …yani, aleyhte olan görüşlerinizi belirttiniz. 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, söz istiyorum. İki kişinin 

konuşma hakkı var İçtüzüğe göre. 
BAŞKAN - Buyurun.  
Aleyhinde mi istiyorsunuz. 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Evet, aleyhte. 
BAŞKAN - Sayın Kaya, lehte mi konuşacaksınız; buyurun…  
YILMAZ KAYA (İzmir) - Kısa bir açıklama yapacağım. (CHP 

sıralarından "aleyhte, aleyhte" sesleri) 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri, bir konu tartışılıyor, niye 

müdahale ediyorsunuz?! 
Buyurun Sayın Kaya.  
YILMAZ KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 

Kapusuz'un bahsettiği Anayasanın 162 nci maddesi aynen şunu söylüyor, 
kendisi de okudu, tekrar hatırlamakta fayda görüyorum: Genel Kurulda, kamu 
idare bütçeleri hakkında düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik önergeleri üzerinde 
ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır.  

Burada, sizin gözden kaçırdığınız veya özellikle kaçırmak istediğiniz 
husus şu: "Üzerinde görüşme yapılmaksızın…" Yani, görüşme 
yapılmaksızın… Bir daha söyleyebilir miyim? 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bir daha söyle… 
YILMAZ KAYA (Devamla) - "Görüşme yapılmaksızın…" 
Geçiyoruz İçtüzük 87'ye; şimdi, buradaki "değişiklik önergeleri gerekçeli 

olarak verilir" hükmü. Bakın, değişiklik önergelerinin bazı şartları ihtiva etmesi 
lazım, bazı şartları da ihtiva etmemesi lazım. Değişiklik önergelerinin bir kere 
gerekçesi olması lazım, imzalarının olması lazım, şartlı olarak verilmemesi 
lazım. Şimdi, bu şartlardan bir tanesi, yani ihtiva etmesi gereken şartlardan bir 
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tanesi olmazsa veya ihtiva etmemesi gereken şartlardan bir tanesi olursa, bu 
gerekçe, bu değişiklik önergesi, değişiklik önergesi değildir ve Başkanlık 
tarafından dikkate alınmaz. Yani, şu şekilde önerge verilemez: İlgili kanunun 
falanca maddesinin değiştirilmesini Genel Kuruldaki filan filan arkadaşlar da 
desteklerse teklif ediyorum gibi veya imzası olmazsa bu önerge geçerli 
değildir. Anayasadaki bu 162 nci madde özel bir maddedir, doğru; ama, 
üzerinde görüşme yapılmaması demek, gerekçesinin de okunmaması demek 
değildir, o anlama gelmez. Biraz önce verdiğim önerge şartlarının olması veya 
olmaması gerektiği şeklindeki açıklamam, değişiklik önergelerinin gerekçeli 
olması gerektiğini, bu tezimizi desteklemek amacıylaydı. Yani, gerekçesi 
olmayan bir önerge, zaten önerge değildir. Gerekçesi… 

POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) - Tamam, anladık, tamam. 
YILMAZ KAYA (Devamla) - Sen pek anlamış gibi görünmüyorsun bir kere. 
POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) - Anladım, tamam. 
YILMAZ KAYA (Devamla) - Ciddi söylüyorum anlamış gibi 

görünmüyorsun. Bir daha baştan alayım istersen. Sabaha kadar konuşalım. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen.. 
Sayın Kaya, Genel Kurula hitap eder misin; lütfen, Sayın Kaya. 
YILMAZ KAYA (Devamla) - Genel Kurula hitap ediyorum. 
Gerekçesi olmayan bir önerge, önerge sayılmadığı için, gerekçenin de o 

nedenle okunması gerekiyor. Anladınız mı? (AK Parti sıralarından "Anladık" 
sesleri)  

Peki, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaya.  
Sayın Koç, benim tutumumda herhangi bir değişiklik olmadı, aynı 

düşüncelerimi muhafaza ediyorum. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sadık Yakut, seni de kaybettik ya! 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
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Hükümetin, görüşülmekte olan 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısının 31 inci maddesinin tekriri müzakere talebiyle ilgili isteminin, 
Danışma Kurulu kararı olmadan işleme alınıp alınamayacağı hususunda  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 4 44 27.12.2005 638-645 İsmail 
Alptekin 

Bayram 
Özçelik 

Türkan 
Miçooğulları 

 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, süre 104.45 yazıyor da… 
ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Daha güzel işte, bir saat konuşurdun.  
HALUK KOÇ (Samsun) - Saat bakımından da usule davet ediyorum 

Sayın Başkan.  
BAŞKAN - Bir dakika, müsaade eder misiniz. Bu, eski şeye göre; sileyim.  
Buyurun efendim.  
HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, süre 10 dakika olacak.  
BAŞKAN - Buyurun siz, ben düzeltirim.  
HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim "lehinde ve aleyhinde ikişer kişiye 

10'ar dakika söz verilir" hükmü vardır.  
BAŞKAN - Pardon.  
HALUK KOÇ (Samsun) - Şimdi de 15 oldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim… 
Buyurun.  
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.  
63 üncü maddeye göre bir usul tartışmasına müsaade ettiniz. Diğer oturum 

kapanmadan önce Sayın Grup Başkanvekilimiz Kemal Anadol'un bu bağlamdaki 
talebini, keşke yerine getirseydiniz diyorum. Keşkeyle duygularımı ifade 
ediyorum; gerginliğin bu boyutta olmaması, belki sağlanabilirdi; çünkü, 63 üncü 
madde çok açık. Yorumlayacak olursanız, bu konuda bir talep geldiğinde, hiçbir 
şekilde, oturumu yöneten sayın başkanvekilinin takdir hakkı yok diye biliyorum; 
ki, bu üçbuçuk yıl boyunca burada olan tartışmalarda, ilgili İçtüzük maddesine 
göre söz talebi olduğunda, ben, bu konuda ısrarlı davrandığımda, oturumu 
yöneten tüm başkanvekilleri tarafından, bu hak tanınmıştır. Bu hakkın, sizin, 
belki oturumun gerginliğinden etkilenerek, belki hükümet sıralarından birtakım 
telkinler altında bu müsaadeyi vermemenizden dolayı ben üzüntü duyuyorum, 
bunu Genel Kuruldaki arkadaşlarımla paylaşıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bütçenin tümünün oylanmasından önce bir 
maddenin tekriri müzakeresiyle ilgili bir husus dile getirdiniz ve burada bir 
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Danışma Kurulu teklifi söz konusu değildir Sayın Başkan; çünkü, daha önce 
Danışma Kurulu kararı altında imzası bulunan üç siyasî partimizin grup 
başkanvekilinden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Kemal 
Anadol, benim de şahsen gözlemlediğim bir süreçte, imzasını geri çekmiştir. 
Böylece, Danışma Kurulundan oybirliğiyle bir karar çıkmamıştır. Oturumlar 
arasında tekrar gündemi belirleyecek olan bir husus, Danışma Kurulunun 
oybirliğiyle kararı olmadan Genel Kurulda bir grup önerisi olarak getirilerek 
oylanamaz. Bu, çok açık, çok net bir süreçtir. Bununla ilgili birçok tartışma 
yaşadık daha önce.  

Bakın, yanılmıyorsam iki yıl önce, aile hekimliğinin pilot uygulamasıyla 
ilgili bir kanun tasarısının -1 ya da 2 maddelikti- Meclisin tatile gireceği gün 
Sayın Sağlık Bakanı tarafından gündeme getirilmesi söz konusu oldu. Ben, 
Cumhuriyet Halk Partisini temsil eden nöbetçi grup başkanvekiliydim, o teklife 
katılmadım ve o kanun yeni yasama dönemine kaldı. Yani, oturumlar arasında 
tekrar bir gündem eklemek gibi bir süreç işletilmedi.  

Şimdi, siz, İçtüzük madde 89'a göre bir teklif getiriyorsunuz ve bunu, üç 
siyasî partinin onayı varmış gibi Genel Kurula sunuyorsunuz. Oysa, bu, İktidar 
Partisinin… Bilmiyorum Anavatan Grubu imzasını çekti mi çekmedi mi; çekse 
de çekmese de, oybirliği hükmü düşmüş oluyor; çünkü, CHP buradan imzasını 
çekmiş oluyor. 

89'u değerli arkadaşlarımın bilgisine sunmak istiyorum Sayın Başkan. 
"Tasarı veya teklifin tümünün oylanmasından önce, belli bir maddesinin 
yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile esas komisyon veya Hükümet 
bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir." Evet, isteyebilir.  

Değerli arkadaşlarım "bu istem Danışma Kurulunun görüşü alındıktan 
sonra Genel Kurulca, görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır." Ortada 
hukuken bir Danışma Kurulu kararı yoktur değerli arkadaşlarım.  

EYÜP FATSA (Ordu) - Vardır… 
HALUK KOÇ (Devamla) - Müsaade edin.  
Bakın, dün de bu şekilde saat gece 02.30-03.00 sırasında, bir önergenin 

tanımlanması konusunda bir usul tartışması olmuştu ve çok açık, net bir hukuki 
ihlal yaptınız, önergenin gerekçesini önergenin içinde saymadınız; çünkü, o 
anki konjonktür, onun o şekilde değerlendirilmesini uygun görmüştü. Hukuku, 
hukuk genel normlarını, eğer, o anki avantajımız neyi gerektiriyorsa, ona göre 
yorumlayalım derseniz, çok büyük yanlışların içine girersiniz.  

Değerli arkadaşlarım, maddede "bu istem Danışma Kurulunun görüşü 
alındıktan sonra Genel Kurulca, görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır" 
deniliyor. Burada, bir siyasî partinin grup önerisinin karara bağlanmasından 
bahsedilmiyor, "Danışma Kurulunun" deniliyor; bu, çok açık ve nettir.  
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19 uncu maddeye dönelim; 19 uncu madde, Danışma Kurulunun 
oluşumunu ve işlevini belirtiyor. Bunu, burada, bu bağlamda tekrar etmek 
istemiyorum; ama, 89 uncu madde çok açık ve net. Şu anda bütçenin yetişmesi 
için -ki, süre var daha- sizleri bu usul hatasını yapmamaya davet ediyorum 
değerli arkadaşlarım. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 19 uncu maddenin son cümlesi… 
HALUK KOÇ (Devamla) - 19 uncu maddenin son cümlesinde -Sayın 

Anadol da ifade ediyorlar- "İçtüzükte Danışma Kurulunun tespitine, teklifine 
veya görüş bildirmesine bağlanmış olan bütün hallerde, Danışma Kurulu, 
yapılan ilk çağrıda toplanamaz, oybirliğiyle tespit, teklif yapamaz veya görüş 
bildiremezse -dikkat edin; toplanamaz, oybirliğiyle tespit, teklif yapamaz veya 
görüş bildiremezse- Meclis Başkanı veya siyasî parti grupları ayrı ayrı, 
istemlerini doğrudan Genel Kurula sunabilirler" deniliyor. Ama, hayır; bu, bu 
bağlamda değil, oturum arasında oluyor. O, Genel Kurul gündemini belirlemek 
için. Şu anda, biz, bir birleşimin oturumlarının arasındayız değerli 
arkadaşlarım.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sunuşlarda okunur. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın Anadol'un vurguladığı gibi, sunuşlarda 

okunur.  
Değerli arkadaşlarım, lütfen, lütfen, İçtüzüğe aykırı iş yapmayınız. Dün 

gece, bakın, o önerge konusunda o hatayı yaptınız; birçok arkadaşım, bana, 
daha sonra, kuliste "siz haklıydınız; ama, biz böyle oy kullandık, öyle oy 
kullanmak durumundaydık" dediler. Lütfen yapmayın. Hukuku aşındırmayalım 
değerli arkadaşlarım. İçtüzüğü aşındırmayalım değerli arkadaşlarım. Yanlış 
yapılabilir, sehven de olabilir; ama, bunlar, yine, hukuk normları içerisinde, 
bizi bağlayan İçtüzük çerçevesinde mutlaka düzeltilebilir. Bunun yolu var. 
Yarın saat 15.00'te Meclis toplanır. Yarın Danışma Kurulu istersiniz, 
Cumhuriyet Halk Partisi o görüşe katılmazsa, grup önerisi olarak getirirsiniz. 
İlgili tekriri müzakere noktasındaki maddeyi, 89'a bağlı olarak getirirsiniz, 
görüşülür. Zaten çoğunluğunuz var, her şeye muktedirsiniz; bu telaşı niye 
gösteriyorsunuz değerli arkadaşlar? Bu sıkıntıya niye giriyorsunuz değerli 
arkadaşlar? Efendim, yapmayın! Yapmayın!.. Yapmayın!.. Müsaade edin, 
bunları da söyleyeyim. Müsaade edin, hatalarınızı yüzünüze bazen söyleme 
hakkını kullanayım değerli arkadaşlarım. Hatalarınızı yüzünüze söyleyecek 
birileri bulunsun bu kürsüde değerli arkadaşlarım. Biz hatasızız, biz hiç hukuk 
dışı iş yapmayız, biz kesinlikle kurallara bağlıyız. Bazen hatalar oluyor işte. O 
hataların… Usul hatasından -tekriri müzakerede ısrar ederseniz, usul hatası 
tutanaklara geçmiştir- bu maddenin Anayasa Mahkemesinden dönmesini 
istiyor musunuz? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bütçe döner.  
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HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bence, bu kadar yapıcı, 
açık, net konuşulabilir.  

Şimdi, beni takiben Grup Başkanvekili arkadaşım çıkabilir, sizleri ikna 
etmeye çalışabilir; ama, o ikna olayını, lütfen, şu anda sahip olduğunuz sayısal 
çoğunluğun el kaldırma gücüyle desteklemeyin, o hataya hukuken ortak 
olmayın ve lütfen bu yanlıştan dönün.  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Koç.  
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum.  
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

tekriri müzakere talebimizle ilgili bir usul tartışması açıldı. AK Parti Grubu 
olarak, böyle bir usul tartışmasına, 63'e göre bir tartışmanın yapılmasına gerek 
olmadığı inancındayız.  

Danışma Kurulu önerilerinin ne şekilde olacağı İçtüzüğümüzde gayet net 
ve açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu düzenlemeler, 19 uncu maddede ve 89 
uncu maddede gayet açık bir şekilde ifade edilmiştir.  

İçtüzüğün, az önce Sayın Koç'un söylediği düzenleme, 19 uncu 
maddesindeki düzenleme genel Meclis çalışmalarını ihtiva eden düzenlemedir.  

HALUK KOÇ (Samsun) - Evet, öyledir. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Oysa, biz, şu anda tekriri müzakere talebinde 

bulunuyoruz. Bu tekriri müzakere talebimizle ilgili olarak da, ihtiyaca binaen, 
daha sonra, İçtüzükte 89 uncu madde adı altında bir düzenleme yapılmış. Bu 
düzenlemenin amacı, görüşülmekte olan teklif veya tasarının… 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Genel Kurulda… 
FARUK ÇELİK (Devamla) - …Genel Kurulda görüşülmekte olan teklif 

veya tasarının herhangi bir maddesinin, tekrar, bir kez daha görüşülmesiyle 
ilgili hükümetin ve ilgili ihtisas komisyonunun talebi üzerine, görüşmesinin 
tekrarlanabileceğini düzenlemektir.  

Şimdi, bizim yaptığımız ne; bütçe tasarısını görüşüyoruz ve burada, bir 
madde üzerinde tekriri müzakere talebinde bulunuyoruz. Bizi bağlayan 
İçtüzükteki hüküm nedir; 89 uncu maddedir; az önce okudunuz. 89 uncu madde 
ne diyor, bakın baştan sona okuyalım: "Tasarı veya teklifin tümünün 
oylanmasından önce, belli bir maddesinin yeniden görüşülmesini gerekçeli bir 
önerge ile esas komisyon veya Hükümet bir defaya mahsus olmak üzere 
isteyebilir." 
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Bu talebi, şimdi, hükümetimiz istiyor, hükümet bir talepte bulunuyor. 
Peki, nasıl bir uygulama yapacağız; uygulama için de diyor ki: "Bu istem          
-hükümetin bu istemi- Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra…"  

HALUK KOÇ (Samsun) - Siyasî parti grubunun değil. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Danışma Kurulunun kararı değil; bakın, 

karar yok ortada, görüşünü alıyorsunuz. Peki, görüş aldık mı; aldık arkadaşlar.  
Şimdi, benim anlamadığım olay şu: Meclis çalışmalarını sürdürüyor, yarın da 

sürdüreceğiz, perşembe de sürdüreceğiz, haftaya da sürdüreceğiz; çalışmalarımız 
devam ediyor. Olabilir ki, Mecliste, herhangi bir konuyla ilgili grup ve gruplar 
arasında bir sıkıntı çıkabilir. Bunu, bugünkü olayı yarına taşımak; yani, elmalar ile 
armutları birbiriyle karıştırmak doğru bir hadise değil ki.  

Biz, Sayın Grup Başkanvekilleriyle oturduk, dedik ki, bu tekriri 
müzakereye var mısınız; "varız" dediler. Oturduk, birlikte bir düzenleme yaptık 
ve üç grup başkanvekili olarak buraya imzayı attık, Meclis Başkanımızın 
imzasının altında. Şimdi "yaşanan olaylardan dolayı ben imzamı geri 
çekiyorum" diyorsunuz. Bu nedir? 

HALUK KOÇ (Samsun) - İmza çekilince, düşer.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Düştü, düştü… 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Bakın, size şunu net söylüyorum: İçtüzük 

gayet açık. "Bu istem -hükümetin bu istemi- Danışma Kurulunun görüşü 
alındıktan sonra…" Görüş nedir? Sayın Başkan diyor ki, ben oynamıyorum. 
Olay budur. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Siyasî parti grubu önerisi yok. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Eğer, siz böyle diyorsanız, yapılacak olan 

şey nedir; sonra "Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca, 
görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır" diyor.  

AHMET YENİ (Samsun) - Aynen öyle. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Siyasî parti grubu yok. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bu kadar açık İçtüzük; yapılması 

gereken şey bellidir. Ama, burada, belki, bizim biraz yadırgadığımız, Sayın 
Meclis Başkanımızın 63'e göre bir usul tartışması açmasıdır. Buna gerek yoktu. 
Bunu da, ben, Meclis Başkanlığının hoşgörüsüne bağlıyorum, bu anlamda da 
saygı duyuyor; ama, tartışılacak, konuşulacak hiçbir konu yoktur.  

Şunu da ifade ederek sözlerimi kapatıyorum: Değerli arkadaşlar, gün 
boyu, bakın, bütçe görüşmelerini takip ediyoruz, gerilimin ne zaman, nasıl 
başladığını, lütfen, tutanaklarını okursanız, görüşmelerde, Sayın Baykal'ın ve 
Sayın Başbakanımızın konuşma tutanaklarını okursanız, nerelerde, nasıl 
başladığına çok daha iyi bir karar verirsiniz, sağlıklı bir karar verirsiniz. 
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AK Parti Grubu, 357 arkadaşımız, sabırla, büyük bir metanetle, Sayın 
Baykal'ı dinledi; ama, aynı anlayışı Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan 
göremediğimizi, maalesef, burada bir kez daha vurgulamak istiyorum.  

Sayın Başbakan bu kürsüden şunu ifade ediyor: "Plan Bütçe 
Komisyonunda bir arkadaş şu cümleyi kullanmış" diyor Sayın Başbakan.  

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Tutanaktan… 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Tutanağı söylüyor, tutanaktan bir ifade 

kullanıyor, bunun üzerine ayağa kalkıyorsunuz. Bu, başka ne… Hangi delille 
konuşacağız burada, nasıl konuşacağız? Bu gerilimin ve yanlış anlaşılmaların 
ve yaşanan tablonun hangi olaylar, hangi değerlendirmeler içerisinde olduğunu 
kamuoyu da, ben inanıyorum ki, çok güzel takdir etmiştir.  

Sayın Başkan, netice olarak, 89'a göre, hükümetin bu isteminin Genel 
Kurulun oyuyla karara bağlanması ve bir usul tartışmasına gerek olmadığı 
düşüncesiyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çelik.  
Sayın Anadol'un aleyhte söz isteği var.  
Buyurun.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 

üyeleri; önce, yapılan işlemin İçtüzüğe aykırılığını beyan etmek istiyorum.  
Şimdi, 89 uncu maddeye göre bir uygulama isteniyor Adalet ve Kalkınma 

Partisi Grubu tarafından. "Tasarı veya -ben de okuyorum Sayın Faruk Çelik 
gibi, aynen- teklifin tümünün oylanmasından önce, belli bir maddesinin 
yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile esas komisyon veya Hükümet 
bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir." Burada bir tartışma yok; istedi.  

"Bu istem Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca, 
görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır.  

Anayasa değişikliği görüşmelerinde bu madde hükmü uygulanmaz."  
Bu istem, ne zaman oylanır ve karara bağlanır; Sayın Haluk Koç'un söylediği 

gibi, Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra. Parti gruplarından, grup 
önerilerinden bahsetmiyor; münhasıran "Danışma Kurulunun görüşü alındıktan 
sonra" deniliyor. Danışma Kurulunun görüşü var mı; yok arkadaşlar; yok.  

Danışma Kurulunun görüşü nasıl olur; Danışma Kurulunun görüşü 
oybirliğiyle olur; yani, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Anavatan Partisi gruplarının başkanvekillerinin imzalarıyla oluşur.  

Eğer, oluşmuyorsa -o, başka hükümde, başka maddede düzenlenmiş- parti 
grup önerisi olarak gelir. Grup önerisi yok, oluşmamış. Bir Danışma Kurulu 
yok ortada, yok; hukuken yok; böyle bir Danışma Kurulu önerisi yok.  
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Gelelim 19 uncu maddeye. 19 uncu madde, Danışma Kurulunun nasıl 
toplanacağını, nasıl çağrılacağını söylüyor: "Danışma Kurulu, yapılan ilk 
çağrıda toplanamaz, oybirliğiyle tespit, teklif yapamaz veya görüş 
bildiremezse, Meclis Başkanı veya siyasî parti grupları ayrı ayrı, istemlerini 
doğrudan Genel Kurula sunabilirler. Bu durumda istemin oylanması ilk 
birleşimin gündemindeki Başkanlık sunuşlarında yer alır ve Genel Kurul işaret 
oyuyla karar verir." 

Danışma Kurulu yok ise, karar alamadı ise, 89 uncu maddeye göre, siz, 
grup önerisi getiremezsiniz. Hiçbirimiz getiremeyiz. Getirdiğinizi farz edelim, 
farz et -benim bu iddiam- 89 uncu maddede grup önerisi diye bir sözcük yok, 
farz et benim bu iddiam yanlış, grup önerisi getirdiniz, ilk birleşim 
başlangıcında okunacak. "İlk birleşimin gündemindeki Başkanlık sunuşlarında 
yer alır ve Genel Kurul işaret oyuyla karar verir." İlk birleşim oldu mu 
arkadaşlar; sabah oldu. Başkanlık sunuşları oldu mu; oldu. Şimdi ne; şimdi 
oturum. Birleşim başka, oturum başka. Kaçıncı oturum bu; Sayın Başkan 
söylesin. İlk birleşimin Başkanlık sunuşları ne zaman; yarın. Yarın ilk birleşim 
başlar, Başkanlık sunuşunda, Sayın Koç'un söylediği gibi, çoğunluğunuz var, 
grup önerisi olarak getirirsiniz. 

Bence, o da gelmez; çünkü, 89 uncu madde sadece Danışma Kurulu 
önerisinden bahsediyor, görüşünden bahsediyor. Danışma Kurulu görüşü; grup 
önerisi yok.  

Bir yanlış yaparsınız, bütçeyi sakatlarsınız, hukuken aksak hale, topal hale 
getirirsiniz. Daha da ileri giderek söyleyeyim, yok hale getirirsiniz. Bu 
maddeyi, 89'u böyle işletemezsiniz.  

Haa, ben yaptım oldu… Ben yaptım oldu derseniz -bu konuya hiç girmek 
istemiyordum, Sayın Faruk Çelik girdiği için söylüyorum- arkadaşlar, 23 Nisan 
1920'de bu Parlamentonun açılışından bugüne kadar, geçmiş oturumda olanlar 
meydana gelmedi. Resmen, yürütme, yasama organını tasallut etti, yasama 
organını baskı altına aldı. Buradaki Sayın Başbakan, oturumu yöneten Meclis 
Başkanına resmen müdahale etti ve o müdahaleyle kalmadı, Meclis Başkanının 
yetkisinde olan bir hususu resen yerine getirdi. "Ben hem Hükümet adına 
konuşuyorum hem de Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun noksan süresini 
tamamlıyorum" diye burada fiili durum yarattı. Yasama organını, resmen, 
müdahalesiyle etkilemek istedi, yönetimini. Milletvekili azarladı burada. "Seni 
üç aydır komisyonlarda takip ediyorum. Edepli milletvekilliği yapacaksan yap, 
karışmam" gibi laflar söyledi. Bunlar tutanaklarda var.  

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Niye söyledi?! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bir başbakanın bir milletvekilini 

azarlaması, terbiye etmesi, ona yaramaz çocuk muamelesi yapması…  
MEHMET SOYDAN (Hatay) - Hak etti. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bir milletvekili, başbakanın astı değil. 

Yasama, Anayasamıza göre…  
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BAŞKAN - Sayın Anadol, siz usul konusuna döner misiniz. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Söyledi Faruk Çelik. Ben usul 

konusuna da değiniyorum.  
Bir başbakanın Parlamentoya müdahale etmesi söz konusu olamaz. 

Ayrıca, bizi yöneten Meclis başkanvekili, hepimizin başkanvekili. O, kendi 
takdir yetkisini vicdanına danışarak, İçtüzüğe bakarak kullanacaktır. Onun 
herhangi bir yetkisini kullanmasına Başbakanlık sırasından müdahale eden bir 
başbakan cumhuriyet tarihinde görülmemiştir. Ne İsmet Paşa ne Menderes ne 
Süleyman Demirel, hiçbir başbakan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 
müdahaleyi bugün yapmamıştır.  

Ve biz, Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilleri 
arkadaşlarım bize geldikleri vakit "bir teknik hata var, tekriri müzakere 
isteyelim" deyince, bütün anlayışımızla, hiç itiraz etmeden -kendileri 
buradadır- biz imzaladık.  

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Ülke yararına görmüşsünüz.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Ama, burada konuşma hakkımız 

engellenirse, burada milletvekillerimiz hükümetin başı tarafından azarlanırsa, 
daha da ötesi, burada Meclisi yöneten Başkana, Başbakan talimat vermeye 
kalkarsa, bu imzamızın hiçbir hükmü olmaz ve biz… 

BAŞKAN - Sayın Anadol, öyle bir şey olmamıştır. Biz, kendi vicdanımıza 
göre hareket ediyoruz. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Oldu, oldu… Ben size bir şey 
söylemiyorum; ben, herkesin gözünün önünde cereyan eden hadiseden 
bahsediyorum. Siz, takdir hakkınızı kullandığınız vakit, Başbakan sinirlendi, 
müdahalede bulundu, hatta, sizi bırakın, Divan Kâtibi Türkân Miçooğulları'na 
laf attı. Bunları gördük, bunları yaşadık. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
Burada kendisi, burada!.. 

BAŞKAN - Sayın Anadol, siz konuyu toparlar mısınız lütfen. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum. 
O nedenle, bu yanlıştan vazgeçin. Bu, hukuken bütçeyi sakatlayacak bir 

tasarruftur. Çoğunluğunuza güvenerek, ben yaptım oldu diyorsanız, idarenin, 
yürütmenin, yasama organına olan tahakkümüne kucak açmış olursunuz, onu 
desteklemiş olursunuz. Bu da, milletvekili olarak sizi çok zor durumda bırakır.  

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, usul hakkında lehte söz talebinde 

bulunmuştur. 
Buyurun. 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Her şeyden önce, bugün bu Mecliste olmaması gereken olaylar, üzülerek 
ifade ederim ki, yaşanmış oldu. Tekraren, inşallah, bir daha olmaz.  

Sayın Anadol, aslında, çok kıymetli, tecrübeli bir milletvekili arkadaşımız, 
Grup Başkanvekilimiz. Tabiî, bir önceki yapacağı konuşmayı, aslında, yapmış 
oldu; fakat, ben bir hususu, özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, belki 
kendileri hatırlamıyorlar, belki de unutmuş da olabilirler. Burada, her milletvekili 
gibi bakan arkadaşlarımıza nasıl sataşılıyorsa, zaman zaman, bu koltuklarda 
bulunan, bakan, başbakan dahil -ki, çok daha sertleri olmuştur- yönetimle zaman 
zaman karşı karşıya gelip, münakaşa ettikleri olmuştur. Bu, ilk defa falan 
yaşanmamıştır. Sayın Başbakanımızın da, Sayın Başkana böyle bir müdahalesi 
olmamıştır, sadece, ikazı olmuştur. İkaz etme hakkı, nasıl bir milletvekilinin, bir 
grup başkanvekilinin varsa, bir başbakanın da tabiî olarak vardır.  

Ancak, bir hususun altını çizmek istiyorum; değerli arkadaşlar, bakın, bu 
tartıştığımız, usul tartışması açılan konu, özel bir konudur. Sadece Genel Kurul 
çalışmaları sırasında, bir tasarı veyahut da teklif görüşülüyorsa, orada teknik 
olarak bir yanlışlık yapılma, bir düzeltme ihtiyacı doğabilir. Bu, gecenin geç 
saatinde veyahut da çalışma saatinin herhangi bir anında da olabilir; bunu 
düzenleme imkânı, bunu düzeltme imkânı veren bir haktır. Dolayısıyla, 
İçtüzükte, bu ihtiyacı karşılamak üzere denilmiştir ki… Bakınız, burada, asıl bu 
istemin "Danışma Kurulunun görüşü…" Danışma Kurulunun kararı demiş 
olsaydı, orada Danışma Kurulu mecburdu. Ama, niye peki "Danışma Kurulunun 
görüşü" diyor; amaç şudur: Eğer bu düzeltme yapılacaksa, sadece bir grubun 
talebiyle değil, diğer grubun da bundan haberdar olması esastır; diğer gruplar da 
haberdar olsun, bu düzenlemeye onların da bilgisi ve katkısı olsun.  

Dolayısıyla, buradaki özel düzenleme, 19 uncu maddedeki, Danışma 
Kurulunun genel Meclis çalışmaları ve gündemiyle ilgili yapılan çalışmalardan 
çok daha farklıdır, ki, bu düzenlemeyi, ilk defa yapmıyoruz değerli arkadaşlar. 
Bakınız, biz, Danışma Kurulu kararı olarak getirip de uygulamaya 
koyduğumuz düzeltme var tekriri müzakere olarak, yeniden görüşme olarak.  

 Bir grubun önerisi olarak, daha önce, bu Parlamentoda, bu dönemde 
getirdik ve bunu bu şekliyle uygulamaya koyduk. Yani, bir grubun önerisi, 89 
uncu maddeye göre buraya getirildi, tekriri müzakere yapıldı ve uygulama 
olarak Meclis gündeminde mevcuttur; arkadaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. 

O halde, yapılacak ne; sadece 89 uncu maddenin, sayın hükümetin talebi 
doğrultusunda oylayıp -ki bu müzakere bile edilmeyecektir- oylayarak bu işi 
düzeltecek.  

Peki, arkadaşlar, düzelttiğimiz nedir biliyor musunuz; bir önergede, "2004 
yılı" yazılacağı yerde "2005 yılı" yazılmış. Sadece yapacağımız düzeltme… 
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Biraz daha hassasiyet gösterdik. Bu, normal olarak, bir hatanın tashihi şeklinde 
de yapılabilirdi; ama, biz bunu ciddiye aldık, bu düzenleme herkes tarafından 
net anlaşılsın diye "2005 yılı" yazan yerini "2004 yılı" haline getireceğiz. 
Yapılacak düzenleme de bundan ibarettir. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kapusuz. 

Sayın milletvekilleri, 63'e göre talep edilen usul tartışmasında 2 lehte, 2 
aleyhte, değerli milletvekillerimiz görüşlerini açıkladılar. 

Şimdi, usul tartışması açılan ve İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre işlem 
yapılması istenen önergeler üzerindeki, benim usulüm ve tavrımla ilgili 
işlemleri başlatmamla ilgili… Şimdi, bununla ilgili, elbette ki, bir yanlışlık 
yapmak istemiyoruz. Bu, uzun bir geçmişi olan Parlamentonun geçmişteki 
tatbikatları var, İçtüzüğü var. 

Şimdi, ben, zabıtları getirttim, emsal ne gibi işlem yapılmış geçmişte diye. 
Ortaya çıkan durum şudur: 26.9.2004 tarih ve 124 nolu birleşimde, 29.3.2003 
tarihli 58 inci Birleşimde, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre grup önerisi 
getirilmiş, işleme alınmış ve bu Parlamento karar vermiştir. Ayrıca, 3.7.2005 tarihli 
125 nolu Birleşimde de, yine, Meclis Başkanı bir öneri getirmiş, o da işleme 
konmuş, onunla ilgili de, bu Yüce Parlamento, Genel Kurul karar vermiştir.  

Bu geçmiş tatbikatları da ve 89 uncu maddenin lafzı ve ruhuyla bugüne 
kadarki tatbikat da nazara alınarak, benim işlemimde bir usul hatasının 
olmadığı kanaatindeyim. 
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Bazı milletvekillerinin maddenin oylamasına geçildiği sırada yoklama 
talebini yerine getirmediği gerekçesiyle Başkanın tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 4 82 30.3.2006 177-188 İsmail 
Alptekin 

Bayram 
Özçelik 

Türkan 
Miçooğulları 

 
HALUK KOÇ (Samsun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre bir usul tartışması açılması talebinde 

bulunduk. Bunu kabul ettiniz. Zaten, bu, takdire bağlı olan bir konu değil, 63 
üncü madde çok açık. Lehte ve aleyhte, siz de heyecana kapıldınız, birer kişi 
olarak değerlendirdiniz; ama, 46 ncı sayfada "onar dakikadan fazla olmamak 
şartıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir" hükmünü de gecikmeli 
olarak yerine getirmiş oluyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, Başkanın, bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi 
oturumunu yöneten Sayın Başkanvekili Alptekin'in tutumunun, Meclisin çalışma 
usullerine uymaya davet noktasında bir görüşümü sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Sayın Alptekin'e benim saygım var, öncelikle onu ifade edeyim; fakat, bugün, bu 
kanun maddesinin görüşülmesine geçtikten sonra, ilk görüşülen maddede, ilgi 
kurmam da istendi, vergi kavramı ile devletin güvenlik hizmetlerini yerine 
getirmesi arasındaki ilişkiyi kurarak, Türkiye'de son üç dört gündür yaşanan 
sıkıntılı süreç hakkında, bu kürsüde görüşlerimi açıklamaya çalıştım. Bundan 
daha doğal bir şey olamaz. Yani, Türkiye'de yaşanan, hepimizi sıkıntıya sokan 
birtakım olayları, hiç görmezden gelerek, Parlamento, bu konunun tamamen 
dışında bir konuyu görüşmesi, kafasını kuma sokması demektir.  

Değerli arkadaşlarım, 22 nci Dönem Parlamentosu olarak, hepimizin ayrı 
sorumlulukları var. Bu yaşadığımız dönemi tarihsel bir süreç içerisinde, bu 
sorumluluğumuzla taşımak zorundayız.  

Şimdi, Sayın Başkan, benim konuşmam sırasında, yine İçtüzük gereği 
olarak, maddeyle ilgili görüşlerimi, tam 4 ya da 5 kere -şu anda tutanaklar yok- 
araya girerek, bu konuda beni konuşmaya davet ettiniz. Sayın Faruk Çelik, 
ayağa kalkarak, sizi, İçtüzük hükümlerine göre davranmaya davet etti ve bu 
arada da, kendi görüşünü de oradan ifade etmeye çalıştı. Daha sonra, Sayın 
Abuşoğlu, Sayın Sarıbaş, Sayın Faruk Çelik, yine, aynı şekilde, grupları adına 
yaptıkları konuşmalarda bu konu üzerinde durdular; tarafınızdan hiçbir uyarı 
gelmedi Sayın Başkan. Şimdi, bu bir. 

İkincisi, deminki madde oylanırken, İçtüzüğün 57 nci maddesi çok açık; 
işari oylamaya geçilmeden önce 20 milletvekili ayağa kalkar ve toplantı 
yetersayısının aranmasını talep ederse, sizin buna uymanız gerekir, bir 
rahatsızlık yok ise. Yani "duymadım" dediniz "ben oylamaya geçtim" dediniz. 
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O sırada, 20 milletvekili arkadaşım ayağa kalkmıştı ve yoklama talebinde 
bulunmuştu; en doğal İçtüzük haklarını dile getirmişlerdi ve buna uymadan 
oylamaya geçtiniz, ortamın gerilmesine sebep oldunuz. 

Sayın Başkan, sizi hiçbir zaman üzmek istemem, saygımın olduğunu da 
ifade ediyorum; fakat, bütçe görüşmelerini hatırlatmak istiyorum. Bu gergin 
geçecek oturumlarda, çok çabuk paniğe kapılıyorsunuz Sayın Başkan. Bütçe 
görüşmelerinin son gününde, Sayın Başbakanın eleştirileri cevaplamasından 
sonra, Sayın Başbakan burada hükümet sırasında otururken, Cumhuriyet Halk 
Partisine dönük, sataşmaya dönük birtakım ifadeleri üzerine, Sayın Kemal 
Anadol ve Grup Başkanvekillerimiz söz hakkında, talebinde bulunmuşlardı; 
bunları da duymazdan geldiniz ve oturumun gergin geçmesine, belki, bir 
Başkanlık vesayetiyle, bir Başkanlık tutumuyla dengeleyebilecekken, çok daha 
istenmeyen boyutta bir noktaya sürüklediniz ve ben, üzülerek tespit ettiğim bir 
olayı, maalesef, burada dile getirmek zorundayım; o da şudur: Hükümet 
sıralarından Sayın Başbakanın bakışlarıyla, işaretiyle davranmaya mecbur 
hissettiniz kendinizi. Sayın Başkan, siz, Türkiye Cumhuriyeti 
Parlamentosunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçilmiş Başkanvekilisiniz; 
burada, siz, Başbakandan üsttesiniz.  

FARUK ÇELİK (Bursa) - Ne ilgisi var şimdi bu konuyla?! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Efendim… 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Bütün konularınız böyle! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Efendim, usul hakkında, Başkanın tutumu 

hakkında konuşma yapıyorum; ne ilgisi var mı?! 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Başkanın bugünkü usulü hakkında, bugünkü 

tutumu hakkında konuşacaksınız. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Ne ilgisi var mı?! Ne ilgisi var mı?! 
FARUK ÇELİK (Bursa) - İkna edici şeyi konuşacaksınız. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Birleştiriyorum, tutumunu birleştiriyorum. Siz 

de lehinde konuşacaksınız, çıkın konuşun. 
BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyelim. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın Başkan, açık bir İçtüzük ihlali yaptınız. 
BAŞKAN - Görüyorum ki, Sayın Koç'un üslubu bu. Aradan aylar geçmiş 

ve bir Başkanvekilini rencide edecek bu cümleleri kullanabiliyorsa, size 
söyleyebileceğim bir şey yok.  

Lütfen, konuşmanızı tamamlayın. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Rencide etmediğimi, size… 
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MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkanım, 
konuşmaları, belgelere, bilgiye dayanmıyor; göz işaretinden tavır aldınız diyor; 
böyle bir şey olabilir mi?! (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen… 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Konuşma sen, otur yerine! 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Başkanım, böyle bir şey 

olabilir mi; göz işaretinden tavır aldınız diyor. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Otur yerine!.. Sen parti 

temsilcisi misin, kimin adına konuşuyorsun?! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Yaşadık o sahneleri de onun için; o sahneleri 

yaşadık da onun için; o sahneleri yaşadık da onun için… 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Belge yok, bilgi yok! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkan, açık bir İçtüzük 

ihlalinde bulundunuz; İçtüzük 57 nci maddeyi ihlal ettiniz; yani, madde 
oylamaya geçilirken 20 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin ayağa kalkarak 
toplantı yetersayısı isteme hakkını görmezden geldiniz. Bu konudaki 
tutumunuz hakkında, bunu, lütfen, sizi İçtüzüğe ve usule uygun davranmaya ve 
o çerçevede riyaset etmeye davet ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Koç. 
Lehte, Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik. 
Buyurun Sayın Çelik. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Aslında kimin lehte kimin aleyhte konuşacağı karışmış durumda. Onu da 

sözlerimin başında ifade etmek istiyorum.  
Değerli arkadaşlar, bugün önemli bir teklifi görüşüyoruz. Bu teklifi 

görüşürken, muhalefet sözcüleri, çıkıp, konuşmalara… Yani bugünkü gündeme 
nasıl başladıklarına bütün milletimiz de şahit oldu. Evet, ülkemizin birkaç 
ilinde, maalesef, hiçbirimizin tasvip etmeyeceği olaylar cereyan ediyor, hassas 
olaylar cereyan ediyor. Bu olaylarla ilgili, özellikle bu Parlamentoda olan 
arkadaşlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın sorumluluklarının bilincinde 
davranmalarının çok ehemmiyetli olduğu dakikaları, saniyeleri, günleri 
yaşadığımızı hepimiz söylüyoruz, ifade ediyoruz; ama, kürsüye çıktığımız 
zaman bunun gereğini yapmadığımızı da maalesef burada müşahede ettik. 

Değerli arkadaşlar, son üç yıl içerisinde, Türkiye'nin demokratikleşmesi 
konusunda elbirliğiyle çok önemli mesafeler kat ettik. Burada amacımız, 
yetmiş milyon'un birliği, devletin birliği, tek millet, tek bayrak anlayışı 
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içerisinde, huzur içerisinde, güvenlik içerisinde bireyin hukukunun en üst 
seviyede korunduğu, özgürlüklerin olabildiğince genişlediği bir Türkiye'yi 
oluşturma çabası içerisinde olduk ve Türkiye'yi hep birlikte bir noktaya…  

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yaptınız mı?! Batman'da 
öğretmenler okuldan çıkamıyor şu anda telefon ediyorlar; okulda mahsur 
kalmışlar. 

FARUK ÇELİK (Devamla) - Bakınız, biz bugün karşılaştığımız olayları, 
Türkiye'de yaşanan şu anda belli illerde yaşanan olayları özgürlükleri kısarak 
çözelim dersek yaptıklarımızı inkâr etmiş oluruz. Aslolan, özgürlükleri 
genişleterek bu olayların üstesinden gelme mücadelesini, basiretini 
göstermemiz gerekiyor. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından gürültüler) 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Yakıp yıkmak özgürlük mü beyefendi?! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bakınız, devlet… 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Diyarbakır'da yapılanlar özgürlük mü?! 
BAŞKAN - Sayın Çelik, siz konuya gelin lütfen. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Terör özgürlük mü?! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Efendim, ben, bakınız, cam, çerçeve 

kıranlar…  
MEHMET NURİ SAYGUN (Edirne) - Yapılanlar özgürlük anlayışı mı?! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Efendim, bakın, ben, olayları özgürlük 

anlamında söylemiyorum. Türkiye, özgürlükler sahasında çok ciddi mesafeler 
kat etti. Çağdaş ülke, dünya ülkesi olma konusunda çok mesafe kat ettik. (CHP 
ve Anavatan Partisi sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Milleti uyutmayın… Böyle boş 
konuşmayın.  

Sayın Çelik, öğretmenler mahsur kalmış Batman'da! 
BAŞKAN - Sayın Çelik… Sayın Çelik, bir dakikanızı rica ediyorum. 

(CHP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, siz konuşurken arkadaşların dinlemesi için gayret…  
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Batman'da öğretmenler mahsur, ne 

konuşuyorsun! 
BAŞKAN - Ama, efendim, siz, Grup Başkanvekilisiniz, yapmayın bunu yani.  
FARUK ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, konuşmayı dinleyin de… 

Dinleyin, eleştireceğiniz varsa eleştirin.  
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Milleti uyutmayın böyle! 



22. Dönem Usul Tartışmaları (14.11.2002-31.7.2003) 
 

1861 
 

BAŞKAN - Buyurun, oturun… 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Dinledikten sonra, bir bütünlük içerisinde 

eleştireceğiniz varsa eleştirin; saygı duyuyorum. Ben diyorum ki, Türkiye… 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Öğretmenler yanıyor, sen burada boş 

konuşuyorsun. Kamu-Sen Başkanı aradı, öğretmenler okullarından 
çıkamıyorlar. Hangi ülkeden bahsediyorsunuz! 

BAŞKAN - Buyurun.  
FARUK ÇELİK (Devamla) - Bakınız, sizi biz burada dinledik, ne yapmak 

istediğinizi burada gördük. Ben, bakın, gayet net bir şeyi söylüyorum: Türkiye, 
hepimizin arzuladığı özgürlükler alanında ciddi adımlar attı. Türkiye bu 
adımları atmalıydı. Herkes, atılan bu adımların, bu özgürlüklerin kıymetini 
bilmeli, her milletvekili de gelip burada bunu deklare etmeli, bunu ifade etmeli; 
kimse, bu özgürlükleri istismar etmemeli.  

MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Terör özgürlük değildir; 
karıştırmayın. 

FARUK ÇELİK (Devamla) - Terör için… Bakın, terör olayı ayrı bir olay. 
Diyorum ki, yani, burada alınacak…  

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Hükümetsiniz, tedbir alın.  
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Yanlış kelimeler kullanıyorsunuz.  
FARUK ÇELİK (Devamla) - Tutanaklardan alırsınız ve bunlara, bu 

cümlelere nasıl karşı çıktığınızı ben de merak ediyorum. Hep birlikte 
gerçekleştirdiğimiz bir olay diyorum. Bu olaylara, özgürlüklere sahip 
çıkmalıyız, özgürlükleri sabote edenler, Türk Milletinin özgürleşmesine karşı 
olanlara karşı hep beraber durmalıyız diyorum ben. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) Ben buradan mesajları verirken çok hassas şekilde davranmamız 
gerektiği, duruşumuzu ona göre ayarlamamız gerektiğini ifade için bunları 
söylüyorum.  

Şimdi, devletimiz, hükümetimiz, devletin bütün kurumları, olayların 
mahallinde, en üst düzeyde görevlerini ifa etmektedirler.  

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan usul hakkında lehte 
konuşacaktı. 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, usul hakkında söz 
aldı; onunla ilgili konuşmuyor.  

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Siz eleştiri mi yapıyorsunuz, Sayın 
Başkanın tutumu hakkında mı konuşuyorsunuz?! 

BAŞKAN - Sayın Çelik, siz, usul hakkında benim tutumumu eleştirin. 
Buyurun.  
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SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Hangi bakanınız orada Sayın Çelik; 
şeyh düğününde. 

FARUK ÇELİK (Devamla) - Devletin bütün kurumları, hükümetimiz 
olayların üzerindedir.  

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - İçişleri Bakanı gelsin burada konuşsun.  
FARUK ÇELİK (Devamla) - Olaylar ciddi bir takiptedir. Tabiî ki, bu 

talebinize -az önce de ifade ettim- gelip, hükümet… 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yalan söylüyorsun!. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - … günü, saati, vakti gelince, burada, enine 

boyuna bu meseleyi de konuşacağız; ama, olayların sıcağı sıcağına devam 
ettiği bir ortamda, elbette, hükümetin de bir politikası var, bir bakış açısı var, 
bir duruşu var.  

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - O zaman hükümet nerede var? Hükümet 
nerede? Hükümet Diyarbakır'da yok, hükümet Siirt'te yok, hükümet nerede? 

FARUK ÇELİK (Devamla) - Ama, muhalefet olarak böyle bir talebi de 
saygıyla karşıladığımızı ifade ediyorum.  

Değerli arkadaşlar, Sayın Başkanın tutumuyla ilgili olarak da 63 üncü 
madde… 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Hükümet nerede, hükümet?.. 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, ne hiddetleniyorsunuz? beğenmeyebilirsiniz 

konuşmasını; ama… 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Hükümet Mecliste yok, Diyarbakır'da 

yok, Siirt'te yok, Muş'ta yok; hükümet nerede?! 
BAŞKAN - Sayın Çelik, bir açıklama yapmak istiyorum; aslında, 

konuşmaların sonunda yapacağım bir açıklamayı… 
Değerli arkadaşlar, görüyorum ki, bu Parlamentoda en fazla ihtiyacımız 

olan şey birbirimize tahammül etmek; demokrasi bu, Parlamento bu. Belki çok 
aykırı söz söyleyebilir arkadaşımız; ama, yerimizden hoş olmayan müdahil ve 
fiili davranışlarla bunu yaparsak, bu Parlamentoda milletin beklediğini biz 
karşılayamayız. Sizden rica ediyorum, iktidardan da rica ediyorum. Konuşsun, 
kürsü mademki bizim kürsümüz… 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Hangi amaçla burada Sayın Başkan? 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, usul yönünde 

konuşmadı; ama… 
BAŞKAN - Ama, efendim, şu halinizle siz konuşmaya imkân 

vermiyorsunuz ki.  
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MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, usul yönünde 
alınmış olan bir söze ilişkin tek bir sözün mevcut olmadığı… 

BAŞKAN - Efendim, lütfen efendim… Tahammül edelim. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Siz tahammül etmiyorsunuz.  
O sizin göreviniz. 
BAŞKAN - Buyurun. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, İçtüzük 63'e göre 

"Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet…" Az önce, cereyan eden bir 
oylama neticesinde usul hakkında söz verdiniz. Siz, Başkanlık Divanı olarak 
dediniz ki: "Ben oylamaya geçtikten sonra siz ayağa kalktınız."  

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Usul hakkında konuşmuyor… 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Efendim, Başkanlığın görüşünü söylüyorum.  
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Siz görüşünüzü söyleyin… 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Başkanlığın görüşü, Başkan diyor ki: "Ben, 

oylamaya geçtikten sonra siz ayağa kalktınız." O halde, usul tartışmasını niye 
açıyorsunuz?  

HALUK KOÇ (Samsun) - 20 kişi ayağa kalktı. 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Ne demek! Siz görmediniz mi? Niye 

görmüyor?! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Neden açılıyor usul tartışması? Başkanlığın 

uygulamasında tartışmayı gerektiren usule aykırı bir durum yok ki! Oylamayı 
da yaptınız, bir başka maddeye geçtiniz, arkasından usul tartışmasını açtınız; 
bu, doğru olmamıştır ifadesini kullanıyorum.  

Ayrıca, bir eleştirimi daha burada ifade etmek istiyorum. Ciddi konular 
burada konuşulan konular ve konuştuğumuz tasarı başka… Türkiye'nin şu anda 
gündeminde olan bu sıcak gündemiyle ilgili görüş beyan edebilirsiniz; ama, bu 
görüşü, çok önemli, hassas konuyu şifahi olarak burada rasgele cümlelerle 
konuşursanız birçok karışıklığa sebebiyet verirsiniz. Az önce burada konuşan 
Sayın Kandoğan'ın, bakın, kullandığı cümleye bakın "bir kuvvet komutanı sizi 
uyardı" diyor.  

Kimi uyardı Sayın Kandoğan? 
ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum) - Kim oluyormuş da uyarıyormuş! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Kimi uyardı, kimi? Bunun tutanaktan 

çıkarılmasını istiyorum ben. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Geleceğim şimdi… 
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FARUK ÇELİK (Devamla) - Gelip, böyle bir hassas gündemi rasgele 
burada dile getirmeye çalışırsanız düşeceğiniz tuzaklar bunlardır. Kendi 
önünüze kendiniz kuyu kazdığınızın farkında değilsiniz.  

Şunu ifade ederek konuşmamı bitiriyorum: Maalesef, hassas bir konuyu, 
işin yetkilileri, hükümet, hep beraber Meclis olarak birlikte değerlendirelim 
diye ta gündem açıldığı zaman söylediğimiz bir konuyu istismara bazı 
arkadaşlarımız devam ettiler ve ben, bunu özellikle Sayın Koç için söylüyorum, 
Meclis çalışmalarını sabote etmek için âdeta büyük bir gayret gösterdiler; 
kendilerini kınıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Aleyhte söz isteyen Sayın Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sizleri saygıyla selamlıyorum; sözlerime başlamadan önce AK Parti Grup 
Başkanvekili Sayın Faruk Çelik'in, şahsımla ilgili, konuşmamı eleştirmesi 
üzerine bir iki kısa cevap vermek istiyorum. 

Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı, o sözleri, basın ve televizyonun 
huzurunda yaptı, bütün Türkiye duydu ve tekrar söylüyorum, o bir uyarı 
göreviydi. Kara Kuvvetleri Komutanı olarak iktidarı uyardı. (AK Parti 
sıralarından gürültüler) Dedi ki: "Emniyet güçleri olarak biz, terör örgütü 
elebaşısının yakalandığı güne göre daha gerideyiz. Terör örgütü elebaşısının 
yakalandığı güne göre daha ileri noktada." Bunu söyledi.  

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Ne geriye gitmiş, onu söyle?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben de buraya geldim, dedim ki, 

bakınız, güvenlik güçlerinin en üst makamında olan bir komutan bunu 
söylüyor; siz de, hükümet olarak, bu konuyu ciddiye alın, bu konuyu takip 
edin, aksaklıklar ve eksiklikler nerelerdeyse tedbir alın ve bu konularla ilgili 
olarak müessif bir hadiseye sebebiyet verilmeden önce bunun tedbirlerini alın 
diye beş kez buraya geldim, konuştum; bir kez daha söylüyorum. Elbette 
uyaracak; bildiğini, duyduğunu, gördüğünü söylemeyecek mi bir kuvvet 
komutanı?! Bununla ilgili hükümetin tedbir almasını istemeyecek mi?!  

Ben, bu sözlerin son derece yanlış söylendiği inancındayım Sayın Çelik 
tarafından.  

Değerli milletvekilleri, bakınız, bugün Meclis açıldığından beri, Sayın 
Meclis Başkanvekilimiz, devamlı şunları söylüyor: Meclisi gerdiniz… 

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Evet, doğru söylüyor; en başta sensin. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Gergin olan sizsiniz Sayın 

Başkanım, yani gerilen sizsiniz bugün. Bakınız, biraz önce, Sayın Haluk Koç, 
oraya geldi, usulünüzle, tutumunuzla ilgili, 63 üncü maddeye göre bir tartışma 
açılmasını istediğinde, siz, kürsüden dediniz ki: "Şu ana kadar pervasızca her 
sözü söylediniz." Bunu söylediniz… 
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BURHAN KILIÇ (Antalya) - Yalan mı?!. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bir Meclis Başkanı olarak, bir 

Meclis Başkanvekili olarak, sizin, böyle bir söz kullanma hakkınız yok.  
ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Var, var… 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bu sözlerle Meclisi siz geriyorsunuz, 

milletvekillerini siz geriyorsunuz Sayın Başkan.  
FARUK ÇELİK (Bursa) - Kime avukatlık yapıyorsun ya?! Kendi işine 

bak, kendi işine; avukatlık yapma! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, burada doğrusu neyse onu 

söyleyeceğiz Sayın Çelik. Sayın Meclis Başkanı, oturumun başından beri bu 
konuların konuşulmasını istemiyor, bu konuların tartışılmasını istemiyor, 
kanunla bağlantısı ne diyor.  

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Nasıl istemiyorlar ya! 10 
dakika Sayın Haluk Koç bu maddeyle ilgisi olmayan konuşma yaptı. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Kanunla bunun bağlantısı ne diyor. 
Kanunla o kadar çok bağlantısı var ki sayın milletvekilleri. Demin de söyledim, 
orada vergiyle ilgili bir kanun teklifini görüşüyoruz, vergiyle ilgili… Vergi 
kimi ilgilendiriyor; esnafımızı, işadamımızı, sanayicimizi ilgilendirmiyor mu?! 
Ben de dedim ki, dört günden beri Diyarbakır'da esnaflarımız kepenk kapatmış, 
yarın bu esnaftan biz vergi isteyeceğiz. Peki, bu esnafımız bu vergiyi nasıl 
ödeyecek?! Dört günden beri siftah yapamıyor esnaf. Birçok esnafımızın işyeri 
kundaklandı. Milyarlarca, trilyonlarca zarar var değerli milletvekilleri.  

Şimdi, böyle bir ortamda vergi kanunu görüşüyoruz, vergi kanununa 
birinci derecede muhatap olan esnaflarımız perişan vaziyette, onların derdini 
dile getirmeyecek miyiz?!  

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Sen de tahrik et!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Nasıl tahrik sayın milletvekili?!  
Şimdi, bakınız, tahriki kimler yapıyor biliyor musunuz; tahriki, demin de 

söyledim, o pervasızca konuşmaları yapanlar yapıyor tahriki.  
TELAT KARAPINAR (Ankara) - Sen pervasızca konuşuyorsun! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onlar tahrik ediyor.  
Değerli milletvekilleri, Sayın Çelik, burada, usulle ilgili konuşma talep etti 

lehinde, tam 5,5 dakika bu olaylarla ilgili konuştu. Sayın Meclis 
Başkanvekilimiz de bir uyarı görevi dahi yapmadı. Peki, Sayın Meclis 
Başkanvekilim, Sayın Çelik konuşurken niçin usulle ilgili tartışmayı, 
konuşmayı yapması için uyarmadınız?! Tam 5,5 dakika sonra uyardınız.  

Bugün, çok yanlı ve taraflı bir şekilde Meclisi yönetiyorsunuz Sayın 
Başkanım. Yani, bu şekildeki bir yönetim tarzı Sayın İsmail Alptekin'e uygun 
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bir yönetim tarzı değil. Biz, sizin, daha objektif, daha tarafsız, daha yansız bir 
şekilde bu Meclisi yönettiğinizi, yöneteceğinizi biliyoruz; ancak, ne hikmettir 
ki, bugün, son derece gerginsiniz.  

Keşke, Meclis açıldığı an -çok yaptınız çünkü- bu olaylarla ilgili olarak, 
bu olayları kınayan, birlik ve beraberliğimizi sağlayacak güzel sözlerle Meclisi 
açsaydınız bugün, en azından, biz de, birer milletvekili olarak, hükümet gelip 
konuşmadı, bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı, milletin yüreğine su 
serpmedi; Sayın Başbakan Türkiye'de yok, Sayın İçişleri Bakanı meydanlarda 
yok; ama, Meclis Başkanvekilimiz güzel bir konuşma yaptı, milletimizi birlik 
ve beraberlik için gayret göstermeye davet etti şeklinde bir konuşmayı biz 
sizden bekliyorduk; ancak, maalesef, siz de, bu tür bir konuşmayı yapmadınız.  

Şimdi, toplantı yetersayısıyla ilgili bir talep… Yani, burada 20 milletvekili 
ayağa kalkıyor, siz Meclis Başkanvekili olarak, o 20 arkadaşımızın ayağa 
kalktığını görmüyorsunuz; böyle bir şey olabilir mi?! 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Senin münakaşandan 
göremedi. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Böyle bir şey olabilir mi değerli 
milletvekilleri?! 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Kavga ediyordun ya orada… 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Dağcıoğlu, lütfen…  
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Senin yüzünden göremedi. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız, bu kanun teklifi benim 

diyorsunuz ya… 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Senin yüzünden oldu… 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bir dakika, bir şey söyleyeceğim.  
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Çok zavallısın! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bu kanun teklifi benim diyorsunuz 

ya; siz, tecrübeli bir milletvekilisiniz, açın gerekçenizi okuyun, kendi 
gerekçenizi. Tasarı diyorsunuz orada sayın milletvekili. (CHP sıralarından 
alkışlar) Elinize verilmiş, hükümet tarafından verilmiş bir tasarı; benim kanun 
teklifim diye, buraya gelip savunuyorsunuz.  

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Çok zavallısın! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Oku, gerekçeyi oku. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Çok zavallısın! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Kanun tasarısı diyorsun orada; 

demek ki… Siz, tecrübeli milletvekilisiniz, tasarı ile teklifi ayırt edecek 
durumdasınız, bunu veren milletvekilisiniz. Orada tasarı yazmışsınız, tasarı; 
okuyunuz genel gerekçeyi, okuyunuz milletvekili.  
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MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Tapaj hatası olamaz mı?! 
Ben mi yazdım onu?! 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Milletvekili, bakınız, buraya 
gelip, hükümetten ısmarlama bir kanun tasarısının altına imzanızı atıp, benim 
kanun teklifim diye buraya çıkıp konuşmak olmaz Sayın Milletvekili. Lütfen… 
Lütfen…  

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yazım hatası… 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Verdiğiniz teklif… 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Bu yazıyı ben matbaada 

bastırmadım. Yazım hatasını da mı bana fatura ediyorsun?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Vallahi, ben, orasını bilemem. 

Matbaa, ne verdiyseniz onu yazmıştır. Matbaa, orada, teklifi tasarı yapacak hali 
yok ya. 

Değerli milletvekili… 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Meclis Başkanvekilinin tutumuyla ne 

ilgisi var deminden beri söylediklerinin?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Devamlı müdahale ettiği için… 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Senin yüzünden o kavga 

çıktı. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi, bugün, 

bu kanun vesilesiyle, milletvekillerimiz, çok hassas bir konuyu gündeme 
getirdiler. Bu, hepimizi ilgilendiren çok önemli mesele. Bunun üzerinde 
politika olmaz; ancak, bununla ilgili tedbirlerin mutlaka alınması lazım gelir. 
Güvenlik yönü var, ekonomik yönü var, sosyal yönü var, kültürel yönü var, 
psikolojik yönü var, dış yönü var, uluslararası ilişkiler yönü var. Yani, bütün 
bunları değerlendirip, bu konularla ilgili ciddi çözümlerin üretilmesi lazım. 
Bizim itirazımız buna. Bizim itirazımız, bugün, böyle bir olayın olduğu bir 
günde; 3 vatandaşımız ölmüş, 250 vatandaşımız yaralanmış, trilyonlarca liralık 
zarar ve ziyan var, böyle bir günde, hükümet adına birisi gelseydi diyoruz, 
Sayın Başbakan gezisini yarıda kesip gelseydi diyoruz, Sayın İçişleri Bakanı 
gelip burada bir açıklama yapsaydı diyoruz. Bizim arzumuz budur, bizim feryat 
ettiğimiz husus budur.  

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Duyduk; söyledin; tamam.  
FARUK ÇELİK (Bursa) - Anladık, bu talebi kaç gündür söylüyorsun.  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız, bu millet, bu memleket 

hepimizin değerli arkadaşlar. Bu memleketin başına bir şey gelirse, hepimiz 
bunun altında kalırız.  

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Öyle değil mi?!. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onun için, buradaki bütün 
milletvekillerimiz, başta iktidar olmak üzere, bu konuda son derece duyarlı 
olunması gerekiyor. Eğer, bu konularla ilgili tedbir alınmazsa, korkarım 
olayların boyutu büyüyecek.  

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Sen büyütme yeter.  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben, Nevruz günü de konuşma 

yaptım, tekrar ediyorum, o gün uyardım. Dediniz ki o zaman: Türkiye'de hiçbir 
yerde olay olmadı. Siz meseleye böyle bakarsanız, olay olmadı diye 
bakarsanız, bölücü terör örgütü liderinin posterlerinin meydanlarda olduğu, 
bölücü sloganların atıldığı bir günde bundan daha büyük, daha vahim bir olay 
olabilir mi değerli milletvekilleri? Bunu nasıl basite alıyorsunuz?! Nasıl 
küçümsüyorsunuz bu meseleyi?! Daha 18 Martta Çanakkale şehitlerinin 
yıldönümünü kutladık. 250 000 şehit bu milletin bölünmez bütünlüğü için 
canını ve kanını verdi.  

Demin de milletvekillerimiz söyledi. Ben orada beş yıl çalıştım, o bölgeyi 
çok iyi tanıyorum, o bölgenin insanlarını çok iyi tanıyorum, tekrar altını 
çiziyorum, o bölgenin insanlarının tamamına yakın kısmı devletin birlik ve 
beraberliğinin yanındadır, bölünmez bütünlüğünün yanındadır; ancak, bir kısım 
mihrakların tahrikleri karşısında hepimizin uyanık olması lazım geldiğini bir 
kez daha ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan.  
*** 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tutumumla ilgili konuşmalar 
tamamlanmıştır.  

Şimdi, bir hususu kısaca açıkladıktan sonra, her bir arkadaşımın 
vicdanında rahat olmak istiyorum; bundan emin olun. 

Bugün Genel Kurul saat 14.00'te açıldı. Gündemdışı konuşmalardan sonra, 
15.24'te Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yoklama istedi, yoklama yaptık; 
15.50'de Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yoklama istedi, yoklama yaptık; 
17.06'da yoklama istedi, yoklama yaptık. Bu arada karar yetersayısı 
istediklerini de biliyorsunuz, bunlar da yerine getirildi.  

Görülüyor ki, Meclis Başkanlığı, bugüne kadarki, bundan önceki üç yıllık 
çalışmamızda da ve bugün de, talep edilen, gerek yoklama gerekse karar 
yetersayısını memnuniyetle yerine getirmiştir, bu, sizin hakkınızdır; ancak        
-burada, birçok milletvekilimizin yaşı kadar Parlamentoda bulunmuş 
büyüklerimiz de var, biz, onların engin tecrübelerinden istifade ediyoruz- 
yaptığımız araştırmalarda, uzun Parlamento çalışmasında, Tüzükte olmamakla 
beraber, bazı teamüller var. Bu teamülleri de, gerektiğinde, başkan kullanır ve 
yerine getirir; geçmişte bu çok oldu. Diyor ki: "Eğer, sık sık yoklama ve karar 
yetersayısı istemek suretiyle çalışmalar hakikaten engellenmek isteniyorsa, 
başkan takdir hakkını kullanır, talebi de reddeder." Bu, geçmişte olmuş; ama, 
ben reddetmedim.  
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Son talebinize gelince -ki, bu müzakerelerimiz 17.40'da başladı- 
biliyorsunuz, Sayın Kandoğan, verdiğim eksüreye rağmen, konuşmasında, 
bütün ısrarıma rağmen, selamlamayı yapmadı ve ben, mikrofonu kapatmak 
suretiyle, kendisinin konuşma hakkını kapattım ve oylamaya geçtim; burada 
kendisi kürsüden ayrılmadığı halde ben oylamaya geçtim.  

Oylamanın devamı sırasında, buradaki, belki de o karşılıklı konuşma 
sırasında, siz, ayağa kalkmak suretiyle yoklama istemiş olabilirsiniz; o da, 
benim oylamaya geçmemden sonra ortaya çıktı.  

Benim bir kötü niyetimin olmadığını, Genel Kurulun takdirlerine 
sunuyorum ve uygulamamın da yerinde olduğu düşüncesindeyim.  

Teşekkür ederim. 
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Grup önerileriyle ilgili lehte ve aleyhte konuşma taleplerinin, müracaat 
eden milletvekili sayısının İçtüzükte belirtilen konuşmacı sayısından fazla 
olması nedeniyle kurayla belirlenmesi üzerine, Başkanın tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 
22 4 87 12.4.2006 430-437 Sadık Yakut Yaşar Tüzün Harun Tüfekçi 

 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 

üyeleri; hepinizi saygıyla selamlarım. Ayrıca, geç de olsa güç de olsa, bana bu 
hakkı tanıdığı için Sayın Meclis Başkanvekiline de teşekkür etmeyi bir görev 
sayıyorum.  

Amacım, şimdiye kadar Parlamento yaşamımızda hiçbir şekilde bu 
tartışmayı yapmadığım Meclis Başkanvekilimiz Sayın Sadık Yakut'la 
çekişmek, çelişmek, burada bir huzursuz ortam yaratmak değil; ama, 
dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum arkadaşlar.  

Demin, Sayın Ümmet Kandoğan'la tartışırken, Sayın Meclis Başkanımız, 
oturumu yöneten Başkanımız "10 dakikalık söz hakkını kötüye kullanarak, 
hakkın suiistimalinin örneğini vererek konuşan bir arkadaşımız" diye tanımladı.  

Şimdi, ben sormak istiyorum: Bu Meclis uygulamaları… 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Kimi savunuyorsunuz? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Ben kimseyi savunmuyorum.  
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ne anlatıyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın Ünal, biraz sabrederseniz öğreneceğiz. Sayın Ünal, 

lütfen… 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Dinleyin de öğrenin. Demin söyledim; 

sizlerle tartışmak filan değil, başka bir şey söylemek istiyorum. Bir yanlış 
uygulama istikrarlı hale gelirse emsal olur, gelenek olur, Meclis bu yanlış 
uygulamayı tekrar eder. Müsaade ederseniz onu anlatayım. Onun için bu 
uygulamayı eleştiriyorum, yanlış olduğunu söylüyorum.  

Bir defa, arkadaşlar, Danışma Kurulunda anlaşma olmayınca, 
İçtüzüğümüze göre, siyasî parti grupları, grup önerilerini Genel Kurula 
getirirler. Bu önerilerin iki lehinde, iki aleyhinde söz verilir. Ondan sonra 
oylama yapılır. Buraya kadar bir şey yok. 

HASAN ANĞI (Konya) - Biliyoruz onu. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Biliyorsunuz, tamam işte, 

biliyorsunuz. Bir dakika… Ondan sonra başlayacak, sabırlı olun.  
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Şimdi, iş, tartışma buradan sonra başlıyor. Bu grup önerilerinin lehinde veya 
aleyhinde söz alanlar, söz sıralarını bir başka sayın üyeye devredebilirler mi? 
Bana göre ederler. Genel hükümlerde söz hakkının devri mümkündür. Nitekim, 
Sayın İsmail Alptekin'in yönettiği bir oturumda, Sayın Haluk Koç, Sayın Mustafa 
Gazalcı'ya söz hakkını devretti ve Sayın Gazalcı grup önerisinin lehinde veya 
aleyhinde -hatırlamıyorum şimdi- konuşmasını yaptı. Şimdi, siz, zatıâliniz buna 
müsaade etmiyorsunuz; ona da bir diyeceğim yok. Yani, İçtüzükte -bence 
tartışma konusu da değil- söz hakkı genel hükümlere göre devredilebilirse, 
sanırım, 61 inci maddeye göre, burada da devre engel bir şey yok.  

Son zamanlarda yine bir usul çıktı. Yani, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
buraya bir öneri getirecek; iki grup başkanvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına getirdikleri önerinin lehine konuşamayacak, kuraya tabi tutulacak; 
Anavatanlı, Doğru Yollu, AKP'li diğer sayın arkadaşlar bu kuraya dahil 
olacaklar ve iki grup başkanvekili de çıkıp -çıkmayabilir bu kuradan- 
Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisini savunma hakkını grup 
başkanvekillerine veya Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine değil de, bir 
başka partinin milletvekillerine söz vererek onlara Cumhuriyet Halk Partisinin 
grup önerisini savunduracaksınız! Nerede var arkadaşlar bu?! Bu İçtüzüğün 
neresinde var bu uygulama?! Bir. 

Şimdi, bu Parlamentoda çok deneyimli arkadaşlarımız var; sizin içinizde 
de var, sizin içinizde de çok. Bu kura işi geçen dönem var mıydı veya önceki 
dönem? Varsa da, yanlış…  

Şimdi, bir başka olay var. Anlattığımız olay çok ilginç; hakkın kötüye 
kullanılması. Şimdi oraya gelmek istiyorum. Şimdi, Sayın Canikli saygı 
duyduğumuz bir milletvekili arkadaşımız. Ayrıca, milletvekili sıfatının 
ötesinde -Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün komisyonları önemlidir ama- 
KİT Komisyonu gibi önemli bir komisyonun başkanı. Onun, hele komisyonun 
oybirliğiyle aldığı bir temenni kararına biz saygı duymak durumundayız, ona 
riayet etmek durumundayız, onun uygulanmasını istemek durumundayız. Sayın 
Canikli uzun uzun anlattı; ben, işin esasına girmiyorum. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkanlığına yazı yazmış Sayın Canikli, 07.04.2006 tarihinde        
-yeni; bugün ayın 12'si- beş gün evvel bir yazı yazmış. Burada diyor ki              
-vaktinizi israf etmemek için söylüyorum; deminden beri kendi anlattığı 
gerekçelerle özetledi- "Bir an önce önergelerinin -yani, CHP'li ve AKP'li 
milletvekillerine dair araştırma önergelerinin- konunun önemine binaen, bir an 
önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi için -bir an 
önce- Başkanlığımız tarafından, TBMM Başkanlığı ve siyasî parti grupları 
nezdinde girişimde bulunulması yönünde üyelerimiz arasında genel görüş 
oluşmuştur. Bilgi edinilmesini arz ederim." Yazı yazmış… Biz, Canikli'nin ve 
onun başkanı bulunduğu komisyonun tüm üyelerine, her iki partiden, diğer 
partilerden üyelerine, KİT Komisyonuna büyük saygı duyarak bunu bir görev 
saydık ve bugün Danışma Kurulunun toplanmasını istedik. Bu, çok önemli; 
deminden beri anlattı arkadaşlarımız. Sayın Mevlüt Bey anlattı, Sayın Canikli 
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anlattı. Tamam; buraya kadar bir şey yok; fakat, iş, 5 tane, Türkiye'de yaşayan 
insanların tamamını ilgilendiren Çevre Yasası gibi, Genel Sağlık Sigortası gibi, 
Tarım Kanunu gibi çok önemli 5 tane yasayı, yangından mal kaçırırcasına, 
selden kütük kaparcasına, temel yasa olarak niteleyip, bu kadar 5 tane büyük 
yasayı 17 temel bölüme bölerek -toplamını söylüyorum- 17 maddelik bir kanun 
görüşülecekmiş gibi Meclisten ekspres yoluyla geçirme söz konusu olunca, 
Sayın Canikli, bu yazdığı yazı karşısında mahcup oldu ve açıklama yapma 
durumunda kaldı; çünkü, biz, onun dediğini istiyoruz, burada bir an evvel 
görüşülsün. O da olabilir, sübjektif durumdur.  

Şimdi, Başkanımızın tutumuna, Divanın tutumuna geliyorum, Başkanın 
tutumuna. Canikli'nin konuşması lazım. Canım, Canikli gelip "kusura 
bakmayın, benim partim böyle istemiş, ben, bu yazıyı yazdım; ama, bunu şimdi 
kale almayın" diyebilir. İlle çıkıp konuşacak. Konuşması için -deminden beri 
kura usulü çıktı, nereden çıktı bilmiyorum, bu Tüzükte yok- devir hakkı var; 
daha evvel uygulanmış, onu da uygulamıyorsunuz Sayın Başkan. Ondan sonra, 
Canikli'ye sıra gelmesi lazım. Orada kura çekiyorsunuz. Bu Meclisin, Divanın, 
Başkan Vekilinin her uygulaması ciddi, çok ciddi olmadır ki -biz 22 nci 
Dönemdeyiz, 23, 24, 25… Sonsuza kadar yaşayacak Meclisimiz- bütün 
dönemlerde bu uygulama esas alınmalıdır; ama, siz, Canikli'ye oy vermek için, 
Sayın Akbulut yazdırdı kendini oraya, Sayın Sekmen yazdırdı kendini oraya. 
Tamam, kura çekildi, Sayın Sekmen çıktı; ya hakkını kullanır -hakkı 
suiistimaldir bu- burada konuşur, gerekçesini anlatır…  

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Üstelik de burada…  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - …veya konuşmadıysa, sırasını 

kaybeder; bitti, sıra dolmuştur. Yani, oradaki kurayı yılbaşı tombalasına 
döndürmek hakkına sahip değilsiniz; onu söylemek istiyorum… (CHP 
sıralarından alkışlar) Onu söylemek istiyorum. Bu uygulama yanlış ve bu 
uygulama böyle devam ederse, bundan sonraki… 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sayın Başkan, yılbaşı tombalası ne demek?!  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Niye rahatsız oluyorsunuz?!  
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Hayır, yılbaşı tombalası ne demek?!  
BAŞKAN - Sayın Ünal, niye müdahale ediyorsunuz?! Lütfen…  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Dolayısıyla, ben, çok saygı duyduğum 

ve bu konuşmayı yapmaktan üzüntü duyduğum Sayın Sadık Yakut'un -kişisel 
hiçbir sorunum olmadığı gibi sempatim vardır, başka bir art niyetim olamaz 
kendisine karşı- bu uygulaması, Meclis gelenekleri bakımından, İçtüzüğe 
aykırılık bakımından çok yanlış görüyorum ve bir daha olmamasını diliyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir 
hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, burada yazınız var zaten. 
Bu kadar acelecilik niye, anlamış değilim Sayın Kandoğan. 
Sayın Kandoğan, tutumum aleyhinde söz istediniz; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
Konuşabilirsiniz, buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Biraz önce, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde söz istedim 

ve konuşmamın tamamında da, Cumhuriyet Halk Partisinin bugün Türkiye 
Büyük Millet Meclisine getirmek istedikleri konulardan ziyade, terör 
meselesinin Türkiye'nin en öncelikli meselesi olduğunu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmalarında bu konunun diğer konulardan öncelikli olarak ele 
alınması lazım geldiği hususundaki düşüncelerimi, görüşlerimi açıkladım ve 
konuşmamda tamamen İçtüzük hükümlerine uygun, bir grup önerisinin 
aleyhinde çok açık bir şekilde ifadelerde bulundum; ancak, bu konuşmayı 
yaparken, ne gariptir ki, Sayın Meclis Başkanvekilimiz kaç kez benim 
konuşmamı kesme durumunda kaldı. Bunu anlayabilmemin mümkün 
olmadığını huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Ben, burada, bir grup önerisinin aleyhinde söz almışsam ve benim kişisel 
düşüncem bugün o konuların değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, benim 
kişisel görüşüme göre, daha öncelikli bir konu olan terör meselesiyle ilgili 
hususların, konuların, tekliflerin veya tasarıların yer almasını istememden daha 
tabiî bir konuşma nasıl yapılabilir! 

Şimdi anlattım, daha dün iki şehit verdik… 
YAHYA BAŞ (İstanbul) - Yine aynı yere geldik! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, aynı yere geliyorum. Geçen 

hafta verdik, yani, bu üçbuçuk yıllık süre içerisinde 262 şehidimiz olmuş.  
Ben hafta sonu Muğla'daydım, Fethiye, Marmaris, Kemer, Karaçulha, 

Ören gibi birçok yerleşim yerini dolaştım, vatandaşlar şunu söylüyorlar: Biz 
ekonomik bakımdan ciddi sıkıntı içerisindeyiz; tarım bitmiş, esnaf perişan, 
tekstilci, işadamı, sanayici perişan; ama, bütün bunlardan vazgeçtik, biz 
bağrımıza taş basarız, kan kusarız ama kızılcık şerbeti içtik deriz, ekonomiyle 
ilgili konularda biraz daha dişimizi sıkarız, bu konulara biraz daha tahammül 
gösteririz; ancak, terör, bütün bu meselelerin önüne geçti. Ne olur, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bu konuyu öncelikli konu olarak ele alın. Bu 
meselenin çözümünde iktidar ve muhalefet birleşin, birlikte olun. Bu konuyla 
ilgili bir siyasî polemik içerisine girilmesi son derece yanlıştır. Önemli olan 
yetmiş milyon… 
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MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Niye polemik yapıyorsun o zaman?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Milletvekilim, şimdi, oradan 

laf atıyorsun, diyorsun ki… 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen… 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Başbakan da kaç 

günden beri Anamuhalefet Partisinin lideriyle uğraşıyor. Terör meselesini 
çözmek istiyorsa Sayın Başbakan herkesi kucaklasın. Yok, siz geçmişte bunu 
yaptınız, biz bunu yapıyoruz… Yani, Sayın Başbakan bu noktalarda birleştirici 
olsun, herkesi kucaklasın. Bütün siyasî parti genel başkanlarına, Sayın Arınç'ın 
ifadesiyle, bir gül ikram etsin. Bu meseleyi öncelikli olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gündemine getirelim, çözelim, bu mesele çözülsün.  

Ben demin de söyledim, terörle mücadeleyle ilgili kanun bir an önce 
gelsin Meclise, yani, imzaya açıldı… Demin de söyledim, yani, bu bir an önce 
bitirilsin, komisyonlara gelsin, kırksekiz saat beklemeyelim.  

BAŞKAN - Sayın Kandoğan… 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yani, ben… 
BAŞKAN - Bir saniye Sayın Kandoğan. 
Sayın Kandoğan, her söz aldığınızda aynı konuyu tekrarlama gibi bir 

hakkınız yok. Terör meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde genel görüşme 
şeklinde görüşüldü.  

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Genel görüşme olmadı. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Genel görüşme olmadı, reddedildi. 
BAŞKAN - Siz, hakkı suiistimal ediyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Benim 

tutumumla ilgili… 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ona geliyorum… 
BAŞKAN - Benim tutumumla ilgili aleyhte söz istediniz; bu konudan 

konuşacaksınız Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ona geliyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bakınız, Sayın Başkanım, 

oradan diyorsunuz ki: "Genel görüşme açılması kabul edildi." Kabul edilmedi. 
Genel görüşme… Meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı. İktidar sırasındaki 
milletvekillerimiz, toplantı yetersayısı olmasın diye kuliste çay, kahve 
içiyorlardı. Açıldı, ondan sonra, İktidar Partisi milletvekillerinin oylarıyla 
reddedildi. Ne zaman görüştük Sayın Başkanım?! Ne zaman görüştük?! 
Görüşülmedi. İşte, ben bunun feryadındayım. 
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ALİ RIZA BODUR (İzmir) - İçişleri Bakanı bilgilendirdi, genel görüşme 
olmadı. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Benim, burada belki onbir oniki 
konuşmam var. Demin Canikli dedi ki: "Ne zaman bu meseleleri…" Ben, bir 
yıllık tutanakları size takdim edeceğim Sayın Canikli. Ben, bir yıldan beri, 
birbuçuk yıldan beri oniki konuşma yapmışım burada terörle ilgili, gelin tedbir 
alalım… Sayın Canikli de -çok üzülerek ifade etmek istiyorum- çok yakışıksız 
bir söz söyledi: "Şehit cenazeleri olmasını isteyenler var." Yani, bunu nasıl 
söyleyebiliyorsunuz?! Bu, yetmiş milyon insanın tüylerini diken diken eder 
Sayın Canikli. Buna ne hakkınız var?! Bu memlekette yaşayan hiçbir 
vatandaşımız, şehit cenazesi olmasını arzu etmez. Nereden çıkardınız bunu?! 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Sen üzerine alınıyorsun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Nereden çıkarıyorsunuz Sayın 

Canikli?! Lütfen, o sözlerinizi, geliniz, buradan tavzih ediniz Sayın Canikli. 
Bütün millete karşı yapılmış olan haksız bir ithamdır, geliniz o sözlerinizi 
burada tavzih ediniz. 

Bana bu konuşma hakkını verdiğiniz için Sayın Başkanım size de teşekkür 
ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Allah, onlara, elleriyle seni gönderdi 

Ümmet! 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan… 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisinin Danışma Kurulu önerisi üzerinde, yine, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilinin İçtüzük 63'e göre Başkanlığın 
tutumu hakkındaki söz talebi üzerine söz almış bulunuyorum, lehinde söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, İçtüzük 63 aynen şöyle: "Görüşmeye yer olup 
olmaması, Başkanı gündeme veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma 
usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gibi usule 
ait konular, diğer işlerden önce konuşulur." 

Şimdi, Danışma Kurulu önerisi gündeme geldi; lehte ve aleyhte konuşacak 
arkadaşlar, lehte ve aleyhte söz talebinde bulundular; fakat, aynı anda 4'ten çok, 
yani, 2 leh, 2 aleyhten çok daha fazla sayıda, aynı anda talep geldiği için, 
Başkanlık kura yöntemine başvurdu ve kura neticesinde de, ısrarla 
arkadaşlarımız çıkıp burada hakkın suiistimali gibi ifadelerle Sayın Başkanın 
tutumunu eleştirmeye çalıştılar. Bize göre, bir usul tartışmasının açılmasını 
gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir; yani, 4'ten fazla yapılan 
müracaatta, aynı anda yapılan müracaatta, bazı arkadaşlara söz verip bazılarına 
vermeme gibi haksızlığa Başkanlık düşemezdi.  
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Devreder… Devir, devir!.. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Böyle bir durumun çözümü, ancak ve ancak, 

kurayla gerçekleşebilirdi. Bundan dolayı, usul hakkında Başkanlığın tutumunu 
yerinde bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.  

Bir diğer konu ise, Sayın Anadol, burada, şöyle ifadeler kullandı: Temel yasa 
olarak, Nüfus Kanunu, Çevre Kanunu, Tarım Kanunu ve sosyal güvenlikte reform 
mesabesindeki sosyal güvenlikle ilgili ve genel sağlık sigortasıyla ilgili temel, 
toplumun tamamını ilgilendiren düzenlemeleri Genel Kurulun gündemine 
getiriyorsunuz diyorsunuz; yani, biz, buraya, çok sağlıklı, doğru, toplumun tümünü 
ilgilendiren konuları çözmek, sorunları çözmek için görevlendirildik, millet bizi 
onun için seçti; doğru iş yaptığımıza inanıyoruz biz AK Parti olarak, burada yanlışı 
da ben göremedim, yanlış nedir? Bakınız, 3 yasama yılını geride bıraktık, 4 üncü 
yasama yılını da geride bırakmak üzereyiz. Bizim, seçim beyannamemizde, 
topluma, halkımıza vaadimiz var; biz, bu temel düzenlemeleri, bu reformları 
gerçekleştireceğiz sözünü verdik. Bunu başka taraflara çekmeye filan gerek yok. 
Bizim, seçim beyannamelerimizde bunlar var. Bizim, programlarımızda bunlar 
açık ve net bir şekilde yazılmış. Şimdi de, Dördüncü Yasama Yılının sonunda, hiç 
yangından mal kaçırma filan demeye kimsenin hakkı yok. Üçbuçuk yıldır, bu 
taslak ve tasarı üzerinde çalışmalar yapıldı. Bir yılı aşkın süredir, komisyonda 
suiistimal mi, hakkı suiistimal mi diyelim, nasıl diyelim, bilemiyorum, 
komisyonların nasıl tıkandığını da, Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarını takip 
eden arkadaşlarımız ve kamuoyu çok net bir şekilde görmüştür. Komisyonda da, 
bir yılı aşkın süre içerisinde bu konular tartışıldı. Şimdi, Genel Kurulun gündemine 
getirmeyelim gibi bir anlayış veya bu kadar kapsamlı, yetmiş milyonu, yetmişüç 
milyonu ilgilendiren bu düzenlemeleri madde madde görüşelim, toplumun acelesi 
yok, Türkiye'nin acelesi yok, bütün sorunları çözülmüş, problemleri kalmamış gibi 
bir yaklaşım tarzını bu millete nasıl anlatacaksınız?! 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Hiç görüşmeyelim o zaman!  
FARUK ÇELİK (Devamla) - Veya bu dönemin sonunda, milletimizin 

karşısına geçtiğiniz zaman, biz veya sizler, fark etmez, parlamenterler olarak, 
bu ana düzenlemeleri gerçekleştirmeden, milletimizin huzuruna nasıl 
çıkacağız?!  

Geçmiş dönemlerdeki yanlışlıklar ki, 1960 yılından beri tartışılan 
konulardır bunlar. Sağlık sisteminin sosyalleştirilmesi, sosyalizasyon 
tartışmaları yıllarca yapılmış, neticede AK Parti İktidarına nasip olmuştur ve 
kararlı tutumumuz neticesinde de, bugün, Genel Kurulun gündemine, bu 
kapsamlı, toplumun tümünü ilgilendiren yasal düzenlemeleri huzurlarınıza 
getirmiş bulunuyoruz. Çok iyi bir iş yaptığımıza biz inanıyoruz. Halkımızın da, 
bu anlamda bizi desteklediğine, bu beklentiler içerisinde olduğuna inanıyoruz. 
Ortada yanlış bir işin olmadığını ifade ederek, Başkanlığın konuyla ilgili 
tutumunu da son derece yerinde bulduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Tutumum lehinde söz isteyen Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu. 
Buyurun Sayın Abuşoğlu. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

63 üncü madde, bildiğiniz gibi, Meclis oturumlarını yöneten başkanın oturum 
yönetme tarzıyla ilgili tartışmaları ve bunun hangi esaslar çerçevesinde 
yürütüleceğini içeriyor. 2 aleyhte, 2 lehte olmak üzere 4'er kişi, Başkanın 
tutumu hakkında görüşlerini ifade ediyor. Tabiî, Sayın Başkanın tutumuyla 
ilgili… İlk defa, Anavatan Partisi Grubu adına, CHP'nin önerisi üzerine iki 
müracaatımız olmuştu. Ben ve Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu müracaat 
etmiştik CHP grup önerisi lehinde konuşmak üzere; ama, kurada bana isabet 
edince, ben söz hakkımı Sayın Kurtulmuşoğlu'na devretmek istedim; fakat, 
Sayın Başkanın, uygun olmadığı, kişisel söz olması dolayısıyla 
devredilemeyeceği noktasında yorumu gerçekleşti. İki kişinin de müracaat 
etmiş olması dolayısıyla, devir imkânına, herhalde, bugün, Sayın CHP 
Grubunun da, Sayın AK Parti Grubunun da, bu tür devir konusunda -herhangi 
bir engelleyici hükmün olmaması ve herhangi bir usule, İçtüzüğe aykırı bir 
davranış olmaması noktasında- olumlu bir yaklaşım içerisinde olduğunu 
zannediyorum. O bakımdan, bundan sonraki, Sayın Başkanımız Yakut'un ve 
diğer başkanvekillerinin oturumlarında, bunu bir gelenek haline getirmemizin 
yerinde olacağı kanaatindeyim, bu fikrimi baştan ifade etmek istiyorum.  

Bugün, yaklaşık -saat şu anda 5, 3'te açıldı- iki saatten beri bir şeyler 
üzerinde tartışıyoruz. Muhtemelen, halkımız neyi tartıştığımızın farkında değil; 
çünkü, konuşmalar o kadar birbirine zıt, o kadar birbiriyle ilgisiz çerçevede, 
boyutta yürüyor ki. İşin esası şu… Ben sayın milletvekillerinin de bu konuda 
kafa karışıklığı içinde olabileceğini dikkate alarak yeniden, baştan bir 
anlatayım ne yapıyoruz iki saatten beri.  

Bugün, AK Parti Grubu, bir Danışma Kurulu önerisiyle geldi birtakım 
kanunların öne çekilip görüşülmesiyle ilgili. Aynı zamanda, CHP Grubu da, o 
da kendi siyaseti açısından, hangi kanunun öncelikle görüşülmesi noktasında 
bir öneriyle geldi. Danışma Kurulundan anlaşma çıkmadı.  

AK Partinin önerisi neydi... Şu anda yanımda 4 tanesini getirdim. Bir 
üniversitede okuyan öğrencinin yaklaşık bir sömestr boyunca okuyacağı 
dersleri kapsayacak derecede hacimli ve kapsamlı 5 tane kanun. Ben size 
söyleyeyim bilmeyen arkadaşlarımız için. Birisi 50 madde, birisi 122 madde, 
birisi 41 madde, birisi 28 madde, birisi de 79 madde. Yaklaşık 350-400 
maddelik 5 tane kanun tasarısı. Bunu görüşelim. Bu toplumun acil ihtiyacı olan 
5 ayrı kanun tasarısı.  

Bildiğim kadarıyla, Çevre Kanunu, Tansu Çiller Hükümeti döneminden 
falan verilen bir kanun. O zamandan bu yana Mecliste beklemiş ve bugün, ne 
hikmetse, İktidar Partisi Grubu bunun çok acil olduğunun farkına varmış. Üç 
seneden beri nerdeydiniz çok acilse?!  
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Geçelim, Çevre Kanunu, Tarım Kanunu… 
AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Sen niye hatırlatmadın bizdeyken?! 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Nüfus Hizmetleri Kanunu… Biz o kadar 

acil olduğu konusunda fazla da aceleci değiliz. Bunların da aynı şekilde acil 
olduğunun farkına bugün varılmış. Çünkü, aşağı yukarı üç dört günden beri 
basından izlediğimiz kadarıyla, İktidar Partisi, çarşamba günü Meclisin gündemine 
sosyal güvenlikle ilgili kanunu taşıyacak. Basında hep bunlar çıkıyor. Biz de ona 
göre, mademki AK Parti Grubu, İktidar Partisi Grubunun sayısal çoğunluğu da var; 
bunu Meclis Genel Kuruluna, Danışma Kurulunda kabul edilmese bile, grup 
önerisi olarak getirir ve -milletvekilleri zaten neyi oyladıklarının farkında değiller- 
oylarlar; dolayısıyla, Meclis gündeminde en ön sıraya alınır ve görüşülür diyerek… 
(AK Parti sıralarından "Ayıp oluyor ama" sesi) 

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Ayıp olmuyor, doğrudur.  
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Sen de mi öyle yapıyordun 

buradayken?! 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Doğrudur, doğrudur, evet, siz öyle 

yapıyorsunuz.  
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…  
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Buradayken sen de öyle mi 

yapıyordun?! 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Bana laf atmak, sana ne kazandırıyor?! 

Sana ne kazandırıyor bana laf atmak?! 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekili… 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Eğer, bu konuda… Benim hangi 

şartlarda çalıştığımı bilenleriniz biliyor.  
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Bakan olacak adamdın; ah, ah!.. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Terbiyesizlik yapma! 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - İade ediyorum.  
BAŞKAN - Sayın Tutan, lütfen... 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Şimdi, bu çerçevede, İktidar Partisi 

Grubu, tabiî, hangi kanunu öncelikle ele alacağını kendi kafasında düşünüyor; 
ama, biz bunu bilemeyiz. İktidar Partisi Grubu hangi kanunları öncelikle 
getirecek, biz de, ona göre hazırlıklarımızı yapalım noktasında, kimsenin 
kafasını okumak gibi bir mecburiyetimiz de yok, buna imkânımız da yok.  

Sosyal güvenlik kanunu görüşülecek bugün diye, biz o konuda 
hazırlıklarımızı yaptık ve karşımıza, alelacele 3 ilave kanun daha geliyor ve bu 
5 kanunu, bu haftanın gündemine alıyoruz. Biraz önce Sayın Çelik "yangından 
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mal kaçırmak değildir bu" dedi. Buna, yangından mal kaçırmaktan öte 
söylenecek başka bir şey yoktur. Siz, bu 5 kapsamlı kanunu, yaklaşık 350-400 
maddelik kanunun tamamını, çarşamba ve perşembe günü, iki günlük çalışma 
süresi içerisinde gündeme getirip bunların yasalaşması gayreti içerisinde 
olacaksınız ve bundan sonra denilecek ki "bu, yangından mal kaçırma 
değildir." El insaf!.. Yangından mal kaçırma değildir; ama mirasçıdan mal 
kaçırmadır bu. Kimse, ne yaptığımızın farkına varmasın, hangi kanunda ne gibi 
düzenlemeler yapıyoruz, ne gibi yenilikler getiriyoruz, kimlere ne yükler 
getiriyoruz bunların farkına toplum varmasın, millet varmasın, alelacele, el 
çabukluğuyla bu kanunları Meclisin gündeminde yasalaştırıp geçirmek… Ha, 
yetmiyor, bu da bitmiyor, 5 kanunu çok acele bir şekilde gündeme getirmekle 
de iş bitmiyor ve bir de bunların temel kanun şeklinde geçirilmesi isteniyor.  

Temel kanun dediğimiz zaman, o zaman Meclisin oturup çalışmasına 
gerek yok. Bakın, benim size tavsiyem: Nasıl olsa bu kanun tasarılarını 
bürokratlar hazırlıyor, Bakanlar Kurulunda da birçok bakanın, tasarının ne 
getirip ne götürdüğünü yeteri kadar incelemeye vakti de yok, zamanı da yok. 
Bakanlar Kurulunda da imzalanıyor, tasarı olarak geçiyor. Meclisin, temel 
kanun olarak, temel yasa olarak bunları çıkarmak gibi bir çalışma içerisine 
girmesi durumunda, bırakınız Bakanlar Kurulu da böyle bir imza atma 
zahmetine katlanmasın, bürokrat hazırlasın ve Resmî Gazetede yayımlansın, 
yasalaşsın. Eğer biz bunları temel kanun olarak çıkarırsak, bürokratın 
hazırladığı çerçevede… Şimdi diyecekler, komisyonlarda yapıldı… 
Komisyonlarda -İktidar Partisi milletvekillerine soruyorum, İktidar Partisi 
komisyon üyelerine soruyorum- hangi değişikliği gerçekleştirebiliyorsunuz? 

YAHYA BAŞ (İstanbul) - Çevre Kanununun tamamını değiştirdik. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Hayır, bakanın ve bürokratın razı olmadığı 

bir maddeyi değiştirebiliyor musunuz?! Çok çalıştık, çok görev yaptık o 
komisyonlarda. İktidar Partisi üyesi olarak teklif verenlere… Sayın bakan 
bürokratına dönüp bakıyor, bürokrat "yok" anlamında kaşını kaldırınca, sayın 
bakanın yaptığı iş "katılamıyoruz…" İktidar Partisi üyesi olmasına rağmen, verilen 
değişiklik önergesinin hangisi bugüne kadar geçti?! O sıralarda, görev yaptığım 
dönemlerde bir değişiklik teklifini geçirebilmek için alnımızın damarı çatlıyordu. 
Siz, ülkeyi, çıkardığımız kanunlarla idare ettik, idare ediyoruz zannediyorsunuz; 
halbuki, bürokratlar sizi de idare ediyor, ülkeyi de idare ediyor.  

Biz, bunun için, bunların temel yasa çerçevesi içerisinde ele alınmasına 
taraftar değiliz. Enine boyuna tartışılsın, millete, ne gibi yeni yükler geliyor ne 
gibi yeni avantajlar sağlanıyor, bunlar, açıkça, toplumun gözü önünde, el 
çabukluğu olmadan tartışılsın, geçirilsin. Biz bunları istiyoruz. Zaten, bu tartışma 
da, Sayın Başkanın tutumuyla ilgili 63 üncü madde kapsamındaki tartışma da 
buradan kaynaklanıyor; hazmedemiyoruz böyle bir Meclis çalışma tarzını. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Abuşoğlu. 
Sayın Anadol, tutumum hakkındaki görüşüm değişmedi.  
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Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması uygun görülmeyerek ikinci defa 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen yasaların tümünün veya 
sadece uygun görülmeyen maddelerinin görüşülmesi konusunun Genel 
Kurulun onayına sunulması gerekirken, grup önerisi getirmek suretiyle 
tümünün yeniden görüşülmesinin Anayasa ve İçtüzüğe uygun olup 
olmayacağına ilişkin 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 
22 4 108 30.5.2006 151-158 Ali Dinçer Harun Tüfekçi Ahmet Küçük 

 
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Oya Araslı'nın, ara vermeden önce bilginize 

sunduğumuz, bize ulaşan yazısı nedeniyle, Başkanlığın tutumuyla ilgili, usul 
tartışmasıyla ilgili, istemi doğrultusunda kendisine söz veriyoruz. 

Buyurun Sayın Araslı. 
Süreniz 10 dakika. 
OYA ARASLI (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Burada söz almış olmamın nedeni, hukuka aykırı gördüğüm bir hususun 

gerçekleşmesinden Yüce Meclisi korumak ve bu hususun zapta geçmesini 
sağlamaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 89 uncu maddesinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine iki imkân verilmiştir Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması 
uygun görülmeyerek ikinci defa görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gönderilen yasalar hakkında. Bu imkân ya yasanın tümünü görüşmek 
veya yalnız iade edilen maddeleri görüşmek konusundadır ve Anayasanın 
tanımış olduğu bu imkân doğrultusunda da, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 81 inci maddesinde, ikinci kere görüşülmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gönderilen kanunların görüşme usulüne ilişkin bir hüküm yer 
almıştır. Bu hükümde denilmektedir ki, ikinci kere görüşülmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gönderilen kanunların görüşülmesine geçilmeden önce, 
oturumu yöneten başkan, tümünün veya yalnız uygun görülmeyen 
maddelerinin görüşülmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin oyuna 
başvurur ve bu oy doğrultusunda hareket edilir; yani, iade edilen kanunların 
tüm hükümlerinin veya yalnız uygun görülmeyenlerinin görüşülmesine karar 
verme yetkisi sadece ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisindir ve bu yetki 
kullanılırken görüşme açılmaz ve bu konudaki oylama için de herhangi bir 
önerge verilmez. Yetki, doğrudan doğruya oturumu yöneten başkana 
verilmiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir.  
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Şimdi, sanki, bu yetkiler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin oturumu yöneten başkanına verilmemiş gibi, 
bir grup önerisi halinde, Cumhurbaşkanının geriye gönderdiği yasanın, sadece 
uygun görülmeyen maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda görüşülmesine ilişkin bir öneri, İçtüzüğün 81 inci, Anayasanın 89 
uncu maddesine aykırı bir durumdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun yetkilerini ve Meclis Başkanının yetkilerini gasbetmek, bir grubun 
yetki alanı içine taşımak anlamını taşır. Bu nedenle, böyle bir önergenin 
görüşmeye açılması bile hatalıdır; görüşmeye açılmıştır, hiç değilse oylama 
aşamasında da aynı hata devam etmesin diye söz aldım.  

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanı tehdit 
ediyor!.. (CHP sıralarından gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bir şey mi diyorsunuz?!. 
OYA ARASLI (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma 

Partisinin Grup Başkanvekilleri, bu öneri hazırlanırken ve Danışma Kurulunda 
görüşme yapılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının ve Meclis 
bürokratlarının hazır bulunduklarını ve bunu İçtüzüğe ve Anayasaya aykırı 
görmediklerini söylüyorlar. Olabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
ve Başkanvekilinin, bir hususu, İçtüzüğe, Anayasaya aykırı görmemesi mutlak 
bir karar değildir. Bu konuda gözden kaçabilen birtakım hususlar olacağı göz 
önünde tutularak, İçtüzükte, milletvekillerine, usul hakkında uyarıda bulunmak, 
görüşmelere katılmak ve yanlışları işaret etmek imkânı tanınmıştır. İşte ben, bu 
imkândan yararlanarak, buradaki bu hatayı sizlerin huzurunuza getirmek 
istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclis Başkanı, İçtüzüğün ve 
Anayasanın kendisine vermiş olduğu haklara sahip olmalıdır diyorum. Bu hata 
yolu bir kere açılırsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, şu veya bu şekilde başka 
haklarını da kaybedebilir. Haklarımıza sahip olmak konusunda dikkatli 
olmalıyız. Hukukun, herhangi bir konuda, usul veya şekil açısından çiğnenmesi 
açısından herhangi bir fark yoktur. Yöntemde bir hata olmuş, ne olacak 
diyebilme hakkımız yoktur. Hukuk, her yerde üstünlüğü korunması gereken bir 
husustur. Hele hele, Anayasasında bir hukuk devleti olduğu yazan bir devlette, 
her yerde ve özellikle de Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu hususa çok 
büyük bir özen göstermek durumundayız.  

Değerli arkadaşlarım, üzerinde durmak istediğim ikinci husus, geri 
gönderilen yasaların görüşme usulüyle ilgili olarak, temel kanunlar meselesini 
düzenleyen İçtüzüğün 91 inci maddesinde hiçbir açıklık yoktur. Geri 
gönderilen kanunların bu usulle görüşülebileceğine ilişkin bir düzenleme de 
yapılmamıştır. Zaten, öyle zannediyorum ki, içinde bulunduğumuz durum da, 
burada herhangi bir düzenleme, herhangi bir belirlilik olmadığından da, bir 
ölçüde, tartışma ortamına girmiştir.  

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, burada alacağımız karar, bir anlamda bir 
İçtüzük düzenlemesi niteliği taşıyacaktır ve kimse, Anayasa Mahkemesi şekil 
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konusunda böyle bir denetim yapmıyor ki rahatlığına kendini kaptırmasın; şu 
veya bu şekilde, bu da, Anayasa Mahkemesinin denetim alanına, bu yasayla 
birlikte, kanımca gidebilecek bir husustur.  

Değerli arkadaşlarım, şimdi, İçtüzüğümüzün 81 inci maddesinde bir 
hüküm var, bu işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin. Önce, Başkan oylayacak, 
tümünü mü görüşeceğiz, yoksa iade edilenleri mi... Hatta, önce gündeme 
alacağız; birinci işlem gündeme alma, gelen öneri doğrultusunda. İkinci işlem, 
hangi maddelerinin; tümünün mü, veto edilenlerin mi burada görüşüleceğine 
ilişkin; ancak, bu hususlar karara bağlandıktan sonra, Danışma Kuruluna, bu 
mevadın temel kanun olarak görüşülüp görüşülemeyeceğine ilişkin bir öneri 
götürülebilir ve orada oybirliği sağlanamazsa, buraya grup önerisi olarak bu 
husus gelebilir. Bunların hepsi, kademe kademe yapılması gereken hususlardır. 
Bu nedenle, bu önergede hepsini birlikte oylamak da Anayasanın 81 inci 
maddesine aykırı, 91 inci maddesine aykırı; Anayasanın 89 uncu maddesine, 
İçtüzüğün 81 inci ve 91 inci maddelerine aykırı bir durumdur. Eğer bu 
kademelendirmeyi Başkanlık Divanı kendisine gelen grup önerisi 
doğrultusunda kendi kendine yapmaya kalkışacak olursa, bu da, bir parti 
grubunun getirdiği öneriyi değiştirmek anlamını taşır ki, Divanın böyle bir 
yetkisi yoktur ve bu şekilde bize sunulan öneri, bir grup önerisi olma 
niteliğinde değildir; doğrudan doğruya, Başkanlık Divanının önerisi olmak 
niteliğini taşır böyle bir işlem. Kendimizi böyle bir hatadan da korumamız 
gerektiğini düşünüyorum ve böyle bir girişimin -eğer akıldan geçiyorsa- 
olmaması için, Sayın Divana uyarıda bulunmayı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, galiba anlatamıyorum. Olabilir; bazı hususlar 
karışıktır, bir kerede anlaşılır; bazı hususları anlatabilmek için birkaç kere 
anlatmak gerekir; ama, 81 inci maddeyi, 89 uncu maddeyi Anayasanın, 91 inci 
maddeyi dikkatle okuyacak olursanız, o grup önerisinde yazılmış olan 
maddelerin birinin önce buraya gelip bir grup önerisi olarak, o kabul edildikten 
sonra diğerlerinin yapılabilmesine İçtüzüğün imkân tanıdığını görürsünüz. Ne 
var diyebilirsiniz; hepsi birden oylansın, vakit kaybetmeyelim diyebilirsiniz; 
ama, unutmayın ki, hukuk, vakitten de, düşünebileceğimiz her şeyden de 
önemlidir. Ufak tefek konularda kurallara uymasak da olur, uymasak ne olur 
zihniyeti çok daha büyük aykırılıkları gündeme taşımaya kapıyı açmak 
demektir. Bugün ufağa gözünüzü yumarsanız, onu içinize sindirirseniz, yarın, 
içinize daha büyük hatalar da, daha büyük yanlışlıklar da sığabilir.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
OYA ARASLI (Devamla) - Bizim, Grup olarak, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu olarak veya benim kişisel olarak, bu çok önemli yasayı, görüşülmesini 
geciktirmek gibi bir niyetim yok; ama, hem bu yasayı görüşelim hem de doğru 
şekilde görüşelim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında, bir 
usulsüzlüğü başlatan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 
olmayalım düşüncem olduğu için bunları dile getirdim. 
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Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Lehte söz talebi, Sayın Salih Kapusuz'un. 
Buyurun Sayın Kapusuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre bir talebi yerine getirmek 
üzere söz verdiniz; ben de bu yapılan uygulamanın lehinde söz almış 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Meclis, Dördüncü Yasama Yılını bitirmek üzere. 
Tabiî, Meclisin başlangıç günleri olsa bazı şeylerde zorlanabilirdik; ama, bu 
kadar tecrübeden sonra hepimiz şunu biliyoruz ki, buradaki yapılan çalışmalar, 
elbette, başta Anayasa, yasalar, İçtüzük, geçmiş uygulamalar ve yönetimin 
işlemleri olarak ne yapılagelmiştir, uygulanagelmiştir. Anayasaya bakarsınız, 
yasaya bakarsınız, İçtüzüğe bakarsınız, uygulamalara bakarsınız; buna göre 
burada işlem tesis edersiniz.  

Biz, grup olarak bir grup önerisi getirmişiz, Danışma Kurulu istemişiz. 
Danışma Kurulunda her 3 grup da bulunmuş. Bulunduğumuz yerde bu konu 
gündeme getirilmiş. Doğaldır; Danışma Kurulu haline gelemediği için, 
mutabakat sağlanamadığı için, grup önerisi getirmişiz. Getirdiğimiz grup 
önerisi saat 15.00'ten önce Başkanlığa verilmiş. Başkanlık, bütün hususları ince 
ince, dikkatli bir şekilde inceler, şayet işleme konulmayacak bir işlem, 
yapılacak bir iş varsa, işleme uygulanacak işler konusunda bir tereddüt varsa, 
yönetim önce kendi arasında, gerekirse de taraflarla görüşerek bu konuyu 
sonuçlandırır. Bu kadar, olaylar netken, işlem başlamış, konuşmalar bitmiş, 
grup önerisinin 2 kişi aleyhinde, 2 kişi lehinde konuşma yapmış; oylamaya 
geçilmesi gerekirken, sataşmalar, benzeri şeylerle süre şu ana kadar taşırılmış.  

Değerli arkadaşlar, bir defa, istediğimiz şeyi bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. Biz ne yapmak istiyoruz, grup önerimizde ne var. Biliyorsunuz, daha 
önce görüştüğümüz, tartıştığımız sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası 
Cumhurbaşkanlığınca iade edildi. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü, 
raporu yazıldı; ama, basılması konusu pazartesine sarktığı için, biz de 
cumartesi, pazar günü buradaki arkadaşlarımızın mesailerini aktarıp da 
çalışmaları konusunda ısrarcı olmadığımızdan dolayı, 48 saat dolmadan salı 
gününe geldiğimiz için, geçmişte uygulanan, her zaman için de İçtüzükte 
olduğu için uygulamada yer bulan 48 saat geçmeden görüşelim istedik. Evet, 
bu hakkımızdır; Danışma Kurulundaki taleplerimizden bir tanesi bu. Bu 
kanunu 48 saat geçmeden buraya getirme hakkımız var ve bunu getirdik.  

Peki, ne istiyoruz; ikinci şey: 48 saat geçmeden gündeme alınmasını 
istediğimiz bu tasarı, 1189 sıra sayılı tasarı gündemin 4 üncü sırasında olsun. 
Peki, Anayasanın 89 uncu maddesi gereği, ki, İçtüzüğün 91 inci maddesi 
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gereği… İçtüzükte de çok iddialı oldunuz, çok ileri şeyler söylediniz burada. 
Hukukçu olan arkadaşlarımızı ben çok dikkatli bir şekilde dinledim. Anayasa 
Mahkemesine götürdüğünüzde de çok iddialıydınız. Anayasa Mahkemesi de 
bir karar verdi; sizin dediğinizi değil, bu Meclisin kabul etmiş olduğu 91 inci 
maddeyi onayladı.  

OYA ARASLI (Ankara) - Olabilir…  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sadece önerge sayısı konusunda, henüz 

daha gerekçesini açıklamadı. 
OYA ARASLI (Ankara) - Olabilir… 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sadece bu. Dolayısıyla, açık, orta yerde, 

temel kanun olarak görüşülme hakkını elde etmiş olan bu tasarı görüşüldü; 
ama, ilk defa… 

HALUK KOÇ (Samsun) - Daha karar verilmedi ki, tümünün 
görüşülmesine daha…  

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Müsaade eder misiniz efendim, onu da 
izah edeceğim. Onu da izah edeceğim; sabırlı olun.  

HALUK KOÇ (Samsun) - İzah edemiyorsun işte!..  
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, 91 inci maddeden, 

yürürlüğe girdikten, Anayasa Mahkemesi sürecinden sonra ilk defa bir 
uygulama yapılıyor. Bu uygulama nihai olarak bundan sonraki uygulamalara da 
esas teşkil edeceği için öyle de hassasiyet gösterdik ki, biz, 15 maddenin tek bir 
madde halinde temel yasa olarak görüşülmesini bile önermedik. Eğer, 
önerimize dikkat etmişseniz, bu yasayı yeniden, baştan, temel yasa olarak 
görüşmek... İlk görüşmelerde olduğu gibi, aynısını bu ikinci görüşmede de 
öneri olarak getirdik.  

Şimdi, Hocam, şunu söylüyor: "Efendim, biz, hangi bölümlerden 
olacağını, hangi bölümlerde hangi maddelerin yer alacağını… " Bir öncesinin 
aynısı olacak şekliyle diye de önergemize yazmışız ve onu da ayrıca çizelge 
olarak elinize teslim etmişiz.  

Şimdi, arkadaşlar, konuşmacılar diyorlar ki: "Efendim, önce gündeme 
almanız lazım." Peki, önce gündeme aldınız, oylandı, ondan sonra temel yasa 
olarak görüşülmesini oylamanız lazım. Peki, bu doğru mu?! Geçmişte, 
arkadaşlarımız hatırlayacaktır, yönetici arkadaşlarım da daha iyi biliyorlar; 
geçmişte bu ve benzeri öneriler parçalanır, yani, parçalanır derken, mahiyeti 
itibariyle değil, önceliği sonralığı itibariyle 1 ve 2 olarak numaralanır, gerekirse, 
ona göre oylanır. Bu, geçmişte çok yapılmıştır, yine burada da yapılabilir; ama, 
ben, bunun yapılmasına bile ihtiyaç duymuyorum. Neden; çünkü, gündeme 
alınmasına kim karar verecek; önce de oylasanız sonra da oylasanız, bu Meclis 
karar verecek, gündeme alma iradesi burada ortaya çıkacak.  
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Peki, temel yasaya kim karar verecek; temel yasaya da Genel Kurul karar 
verecek. Ben, istediğim için değil, ben isteyebilirim, siz istemeyebilirsiniz; 
ama, unutmayın ki, nihai olarak bu kararı verecek merci İçtüzüğe, Anayasa 
göre nedir; Genel Kuruldur.  

HALUK KOÇ (Samsun) - Sen sonrayı önceye alıyorsun. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İçtüzüğün 19 uncu maddesi açıktır. 

Anayasanın 89 uncu maddesini de okumak istiyorum değerli arkadaşlar; lütfen, 
dikkatli dinleyiniz… 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Meclis çalışanlarına 
bağırarak değil.  

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - "Cumhurbaşkanınca kısmen uygun 
bulunmaması durumunda -onaya gönderilen tasarı- Türkiye Büyük Millet 
Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir." Yani, bak, istisnai 
bir yaklaşım getiriyor. Genelini görüşebildiği gibi, isterse o iade edilen 
maddeleri de görüşebilir diyor.  

Şimdi, biz ise grup önerimizde neyi getirmişiz; burada bir belirsizlik yok, 
bizim talebimiz açık; diyor ki talep: "Bir öncesinde yapılan görüşme gibi, ilk 
yapılan görüşme gibi, temel yasa olarak ilk kabul edildiğindeki, bölümler 
halindeki görüşme gibi burada da aynısını görüşelim." Yani, biz bunu talep 
ediyoruz, onaylayacak merci onaylarsa kabul eder, reddecekse kendi bilir, 
böyle değil de şöyle yapın diyebilir.  

Değerli arkadaşlar, bakınız, bu hususa çok açıkça bir iki cümleyle son 
vermek istiyorum. Biz AK Parti Grubu olarak, bu konularla ilgili olarak hiçbir 
şeyi ne Anayasaya ne İçtüzüğe ne de uygulamalara aykırı bir şey yapmak 
istemedik ve yapmak istemiyoruz; ama, şu uygulamanın ne Anayasaya ne 
İçtüzüğe ne teamüllere ne geçmiş uygulamalara hiçbir ters tarafı yoktur. Onun 
için, burada uygulanacak olan yöntemin, Başkanlığın tutumunun doğru 
olduğunu bir kez daha ifade ediyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Başkanlık Divanının görevi, Anayasa, 
yasa ve İçtüzüğe göre burada en sağlam kararların üretilmesini sağlamaktır. 
Bunu yaparken, biz, bürokratlarımızdan da yararlanıyoruz; ama, bazı eksikler, 
bazı yanlışlar olabilir. Meclisi birlikte yönetiyoruz, sizin verdiğiniz yetkiyle 
yönetiyoruz. Uyarılar gelebilir, görüşler gelebilir ve İçtüzüğe uygun taleplerle 
görüşmeler açılabilir. Bunların yapılması sırasında elbette bürokratlarımıza 
danışıyoruz, onların bilgilerine başvuruyoruz; ama, kararı biz alıyoruz. O 
yüzden, Başkanlıkla ilgili tartışmalar olduğu zaman, doğrudan Divana, bize 
yönelik olmalı, bürokrat arkadaşlar bunun dışında tutulmalı; bir.  

İki; burada etkin ve verimli olmanın yollarını da devamlı arıyoruz, hep 
birlikte arayıp bulmaya çalışıyoruz; nitekim, gösterdik de bunu. Yani, bugün 
7'de bitiyor görüşmeler. Biz 7'de biten görüşmelerin uzatılmasını önermeden 
7'de bitirebilirdik; ama, amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil, iş 
yapmak olduğu için, kargaşa sırasında aldığımız ara önerisinin hemen 
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arkasından uzatma önerisini size getirdik; bu da, Divanın etkin ve verimli 
çalışmayı öngörmesinin bir örneği. Bunu, böyle kabul etmek gerekiyor. Öyle 
veya böyle, zaman zaman yanlış yapılabilir; bu yanlışları görüldüğü yerde 
değiştirmek de hepimizin görevi. Varsa yanlışlar, eksikler, onları giderebilmek 
için bütün bu tartışmaları yapıyoruz; yani, mükemmeli yakalayabilmek için 
yapıyoruz. Bunu, hoşgörüyle karşılamak gerekiyor, hatta, takdirle karşılamak 
gerekiyor düşüncesindeyim.  

Şimdi, lehte söz isteyen, Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Ömer 
Abuşoğlu'na söz veriyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika Sayın Abuşoğlu.  
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.  
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis Başkanlığının tutumu üzerine 

açılan müzakere çerçevesinde lehte söz almış bulunuyorum. Aslında, lehte söz 
alırken AK Parti Grubunun getirdiği teklifin Anayasa ve İçtüzüğün hükümlerine 
uygun olduğunu düşündüğüm için lehte söz istemiştim; ama, bu konuda 
konuşmayacağım artık; çünkü, bu konuda konuşmak beyhude, boşuna bir işlem.  

Başkanlık Divanının uygulaması üzerine söz aldım. Biraz önce de Sayın 
Başkan belirtti. Sayın Başkanın belirttiği çerçevede, Meclisimizin normal 
çalışma saati 19.00'da tamamlanır. 19.03'te Sayın Başkan ara verdi. 
Dolayısıyla, Meclisin çalışma saati dolduktan 3 dakika sonra çalışmalara 10 
dakika ara verildi. Tutanaklarda var. 10 dakika ara verildi; ama, 10 dakika 
beklenmeden, 5 dakika dolar dolmaz, hemen, alelacele Başkanlık Divanı 
tarafından oturum açıldı. Saat 19.08. Dolayısıyla, çalışma saatlerimizin dışında 
bir saatte yeniden oturum açılmış oldu. Bu da yetmedi, Meclisin çalışma 
saatleri dışında, Sayın Başkan, AK Parti Grubu önerisinin oylanmasına kadar 
süreyi uzatma talebini oylamaya sundu. Benim o anda yaptığım itiraz, gerek 
saat 19.00'un geçmiş olması ve gerekse de karar yetersayısı aranması 
noktasındaki itirazım, gürültüler esnasında Başkanlık Divanınca duyulmadı.  

O bakımdan, yapılan bu işlemlerin tamamı 19.00'u geçmiş bir zaman 
dilimi içerisinde yapıldığı için, Meclis şu saatte oturum da yapamaz ve 
herhangi bir konuyu da konuşamaz. 

Sayın Başkanlık Divanının takdirlerine arz ediyorum. (Anavatan Partisi 
sıralarından alkışlar) 

MEHMET ÖZYOL (Adıyaman) - Sayın Abuşoğlu doğru bir şey ifade etti. 
BAŞKAN - Aleyhte söz isteyen, Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu. 

(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum.  

Saat 19.30; Meclis açılalı 4 saat oldu. 
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ÜNAL KACIR (İstanbul) - 4,5… 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - 4,5 saat oldu. Ne 

konuştuk burada bu ana kadar; usul hakkında tartışma. Bu nereden geliyor; bu 
niye böyle oluyor?! 

Sevgili arkadaşlarım, hasbelkader, bugün Danışma Kurulunda ben de 
vardım. İktidarın temsilcisi arkadaşa şunu söyledim: Her gün, Danışma 
Kurulunda, her hafta, Meclis çalışma saatlerini değiştiriyorsunuz. Bugün, 
Meclisin normalde saatleri nedir; 15.00'te açılır, 19.00'da kapanır. İktidar, 
alışkanlık haline getirdi, "efendim" diyor, "salı, çarşamba, 21.00'e kadar 
çalışırız, perşembe günü de bitimine kadar çalışırız." Bir âdet oldu. Bir 
uygunluk olmuyor burada.  

Ha, şimdi, temel yasa diye buraya getirmek istiyorsunuz. Elbette ki, 
hukukçu arkadaşlarım bu konuyu uyaracak, Anayasanın maddelerini 
söyleyecek. Cumhurbaşkanlığından gelen yasanın burada tartışması 
yapılmadan, Meclis Divan Kurulunda karar alınır evvelden; onu yapmadı. Peki, 
ondan sonra ne oldu; iktidar alıştı ya, "efendim" diyor, "bu yasaları temel yasa 
olarak buraya getirelim." Geçende getirdiniz zaten yasaları. Biz, o zaman da 
söyledik. Arkadaşlar, bu yasaları, burada, hayati yasalar olduğu için, teker teker 
görüşelim, ülkemizin lehine olan hangi maddeler varsa, birlikte, iktidarla, 
muhalefetiyle, konsensüsle yapalım denildiğinde, çok mu bir şey istemiş oluyor 
muhalefet sizden?!  

Sevgili arkadaşlarım, yapılan çok şık değil, yanlış. Bakınız, Amerikasında, 
Finlandiyasında, İngilteresinde, Kıbrısında -küçücük gördüğümüz Kıbrıs'ta bile- 
demokrasi için, dolaştık, neler yaptıklarına baktık. Kıbrıs bile bizden ileride. 
Kıbrıs, komisyonlarında, eğer muhalefet partisinden kimse yoksa o gün 
toplantıyı yapmıyor, iktidarın getirdiği teklifleri "bu iktidardan gelmiştir" diye, 
eksisine artısına bakmadan komisyonlarda karar aldırmıyor. Biz, halen, orayı bile 
aşamadık. Komisyonlarda, bu teklif iktidardan geldi, hükümet böyle istiyor, bir 
an evvel geçsin diye, komisyonlardan geçiriyoruz. Buraya da gelince, yanlışları 
söyleyip, doğruyu göstermek için de muhalefete söz hakkını kısıyoruz.  

Bence, ne olursa olsun, nasıl yapılırsa yapılsın, bunun temelde yanlış 
olduğunu söylüyorum. Burada, kanunlar, iktidarlar için yapılmıyor, yetmiş 
milyon insan için yapılıyor. Ne olur konsensüsle yapılsa?! Ne olur muhalefet-
iktidar bir araya gelse de, eksilerini, artılarını söylese?! Ne kaybeder iktidar?! 
Ne kaybeder?! İktidar, yasayı çıkarırken, kendi evladına mı çıkarıyor sadece?! 
Topluma çıkarıyorsa, muhalefetin niye önerisi alınmıyor?! Alırsa, muhalefetin 
hiç mi doğru söylediği yok?! Hep mi yanlış muhalefet yapıyor?! İşte, iktidarın 
"ben her şeyi bilirim" demesinden yasalar, gidiyor, ya Anayasa 
Mahkemesinden dönüyor veya da Cumhurbaşkanlığından dönüyor. E ne oluyor 
sonuç; tekrar buraya gelip, sil baştan yapıyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, gönlüm şundan yana; isteğim doğrudan yana. 
Geliniz, İktidar grup başkanvekilleri, muhalefet grup başkanvekilleriyle 
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toplandığınızda, orada, ben bunu bunu getirdim, muhalefet karşı çıktı deyip her 
gün Meclisi oyalamaktansa, onu yerinde halledin diye düşünüyorum. Şık değil, 
yanlış. Temelde yanlış, yoksa, fikriniz belki yanlış değil; ama, bence… Ben 
asistanıma sorardım "ne var bunda" diye. Hiç de gocunmam ondan, ondan bir 
şeyler öğrenirim. Ne olur muhalefetin fikrini aldığınız da?! Yasayı yine siz 
çıkarıyorsunuz, kanunlar sizin çıkardığınız oluyor, puan da sizin oluyor. 
Muhalefet de yanlış yapıyor, bilesiniz. Bazen, biz de, muhalefet yapmak için, 
gerektiğinde yanlış yapabiliriz. İnsanız ya, insanız! 

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Hep yapıyorsunuz? 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Öyle, çok 

konuşanların da, çok şeyi bilmediğini çok iyi bilmeleri lazım. Hele, laf atan 
arkadaşlarımı çok seviyorum; bence, iki susup bir konuşmalarında yarar var 
diye düşünüyorum. Lafı herkes atar. Asıl mesele doğruyu bulmak. Bu doğruyu 
bulmak da bu Meclisin işidir, bizim işimizdir. Bundan sonra, benim temennim, 
bu Mecliste usul tartışmalarının az olması. Mühim olan üzüm yemek, bağcı 
dövmek değil.  

Bu arada, sevgili arkadaşlarım, İktidar sözcüleri konuşurken biraz daha 
itinalı konuşmak mecburiyetinde. Nasıl olsa bizim dediğimiz oluyor diye, 
çoğunluğa güvenip de her şeyi yapmaya kalkmayın. Biliyorsunuz, bir atasözü 
vardır: "Gün gelmiş, demir kapı ağaç kapıya muhtaç olmuştur." Ben de bunu 
söylüyorum size. Güvenmeyiniz bu kadar İktidarın çoğunluğuna. Siz de eksik 
yaparsınız; çünkü, insansınız. Yanlış yapıyorsunuz. Bu yanlıştan dönün. Bu 
kürsüde, tekrar, bu şekilde, usul hakkında, Danışma Kurulu konusu hakkında 
konuşmasaydık, da keşke ülkemizin yararına olan şu genel sağlık sigortasını 
eksisiyle artısıyla bu akşam konuşsaydık, daha iyi olmaz mıydı diye 
düşünüyorum.  

Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Hoşça kalınız. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan… 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Abuşoğlu.  
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, İçtüzüğümüzün 54 üncü 

maddesi gayet açık. 19.00'dan sonra çalışma yapamayız. 19.00'dan önceki bir 
saatte, çalışmaların uzatılmasıyla ilgili karar alınması gerekirdi; ama, biz, 
çalışmaların uzatılmasıyla ilgili oylamayı 19'u 10 geçe yaptık. Dolayısıyla, 
yapılan oylama da, yapılan bu konuşmaların tamamı da hükümsüzdür, İçtüzüğe 
aykırıdır. Tekrar belirtmek lüzumu hissettim; çünkü, görüşmeler, müzakereler 
hâlâ devam ediyor. İçtüzüğümüzün 54 üncü maddesi gayet açıktır.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, gerçekten 19.10 olduğu 
tespit edilebiliyorsa, haklıdır. 19.10 ise tutanakta, o zaman işlem yapmak 
gerekmez, yapmamamız lazım.  
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ÜNAL KACIR (İstanbul) - Oylama yapılmıştır efendim, Meclis oylama 
yaptı.  

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Hükümsüz… Hükümsüz… Senin 
yaptığın oylama hükümsüz.  

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Hükümsüzse, niye söz alıp konuşuyorsun?! 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Onu belirtmek için çıktım konuştum. 

Başka da bir şey söylemedim, dikkat ederseniz.  
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, zaman zaman, Meclis tartışmalarının 

tansiyonu nedeniyle süreleri izlemek, takip etmek zor oluyor; ama, biz bu arada 
Meclis tartışmalarının selameti açısından, kargaşa nedeniyle ara verdik ve o 
aradan sonra da, Genel Kurul kararıyla çalışma süremizi uzattık. Şimdi, Genel 
Kurulun kararı doğrultusunda çalışmayı devam ettirmek durumundayız.  

Sayın milletvekilleri… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, ben, bir izahat yapacağım. Çalışmamız devam 

ederken, oylamaya geçileceği sırada sizin talebinizi yerine getireceğiz. 
Şimdi, önce açıklama yapacağım. Başkanlığımın tutumunda herhangi bir 

değişiklik olmamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisini 
bölümlerine göre okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
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Hükümetin ve salt çoğunluğunu sağlayan komisyonun katıldığı bir önerge 
hakkında önerge sahibine söz verilmemesi üzerine, Başkanın tutumu 
hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 4 115 14.6.2006 613-619 Nevzat 
Pakdil 

Bayram 
Özçelik 

Türkan 
Miçooğulları 

 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 

Başkanın usulle ilgili yaptığı uygulama aleyhinde söz almış bulunuyorum. 
Bana bu sözü verdiği için Sayın Başkana şükranlarımı ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, önümüze 
gelen yasaları geliştirmek ve onlara daha işlerlik kazandırmak açısından geniş 
bir tartışmanın yapılmasını esas kabul ederiz, Parlamento çalışmasının özü de 
budur. Parlamento, önüne sürülen metinleri bazen okumadan ve toptan 
oylayarak bir yol izleyecek olursa, bu, Parlamentonun asli görevlerinin 
kısıtlanması anlamına gelir; böyle bir şeyi kimsenin düşünmemesi gerekir; o 
nedenle, her kanunun temel kanun gibi görüşülmesi de, bence yanlış bir 
tercihtir. Temel kanun olmayacak mıdır; hiç kuşku yok, olacaktır. 
İçtüzüğümüzün 91 inci maddesi, özü itibariyle, temel kanunları, partilerin, 
Danışma Kurulunda oybirliğiyle alacakları bir karara dayandırmıştır esas 
itibariyle. Daha sonra bir değişiklik yapılarak metnin sonuna bir (b) fıkrası 
eklenmiş ve "gruplar orada anlaşamazsa, Genel Kurula grup önerisi de 
yapabilirler" denilmiş. İstisnai olan bir müzakere usulü içinde ayrıca bir istisnai 
durum yaratılmıştır ve böylece Parlamentonun sesi kısılmak istenmiştir, 
muhalefetin konuşma hakkı kısıtlanmıştır.  

Şimdi geliyoruz… Böyle bir uygulamadan gelirken, bu uygulamanın 
içinde, birçok bakımdan kısıtlamaya uğradığımız bir uygulamanın içinde, 
buraya kanunun her maddesiyle ilgili önerge verme hakkımızı kullanarak 
verdiğimiz önergenin milletvekillerimiz tarafından algılanmasını sağlamak 
açısından gerekçesini sözlü olarak anlatma hakkımızı bize vermemek, bu 
yapılan kısıtlamalara üçüncü bir kısıtlama olarak ortaya çıkmaktadır. Önce bu 
fiili durumu tespit etmek istiyorum. Ondan sonra, Sayın Başkanın bu 
uygulamasına esas olan anlayışı birkaç kelimeyle ifade etmek istiyorum.  

Diyor ki Sayın Başkan ve bu tezi savunan arkadaşlarımız: 
"İçtüzüğümüzün 45 inci maddesine göre, eğer Komisyon, toplantı 
yetersayısıyla Mecliste hazır bulunuyorsa, konuşulmakta olan maddeyle ilgili 
önergelere katılıp katılmama kararı verebilir, benimseyip benimsememe kararı 
verebilir ve böyle bir şey verdiği takdirde…" Ki, o uygulama yapılıyor; yani, 
Komisyon diyor ki: "Biz katılıyoruz bu önergeye." Arkasından Hükümete 
soruluyor. Hükümet de tabiî ki paralel olarak "biz de katılıyoruz" diyor. Böyle 
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denildiği için, bu duruma göre, İçütüzüğün 87 nci maddesindeki şimdi 
okuyacağım bölümü işaret ediyorlar ve bu durumda bu bölümün önerge 
sahibine konuşma hakkı vermediğini iddia ediyorlar. Oysa, ben tam tersini 
iddia ediyorum. Şimdi bu 87 nci maddenin sondan ikinci paragrafını 
okuyorum: "Başkan, önergeye katılıp katılmadığını komisyona ve Hükümete 
sorar. Komisyon ve Hükümet katılmama gerekçelerini kısaca açıklayabilir        
-katılmama gerekçelerini- Hükümetin veya komisyonun katılmadığı önerge, 
sahibi tarafından beş dakikayı geçmemek üzere açıklanabilir." 

Ve yorum yapıyorlar, diyorlar ki: Hükümetin veya komisyonun 
katılmadığı önerge için konuşma hakkı tanınmıştır. Hükümetin ve komisyonun 
katıldığı önerge için mefhumu muhalifinden -eski tabiriyle- "konuşma hakkı 
verilmez" diye buradan sonuç çıkartıyorlar. Burada yazmadığı halde, yazmayan 
bir hükmü onlar dilleriyle yazıyorlar. 

Bir an için bunu da kabul edelim. Bunun da böyle olabileceğini düşünsek 
bile, hemen arkasını okuyorum: "Önerge sahibine, gerekçesinin okunmasını 
istediği…" Yani önergeyi veren kişiye, önergesinin gerekçesinin okunmasını 
istediği önerge hakkında, yani, önergeyi veren "gerekçemi okuyun" demiş ise, 
o önerge hakkında ona söz verilmez. Peki, aynı mefhumu muhalifiyle 
"gerekçemi okumayın" diyen önerge sahibine söz verilmesi gerekir. Bu kadar 
açık bir gerçek… Bu kadar açık bir gerçek… Birinci mefhumu muhalif 
doğruysa ikincisi de doğrudur. Aslolan, milletvekilinin konuşmasıdır, 
milletvekilinin konuşmasını kısmak değildir.  

Şimdi karşımıza şu gerekçelerle çıkacaklar, biliyorum; diyecekler ki: Bu 
hep bugüne kadar böyle uygulandı; Meclislerin hafızaları vardır; onlar da çok 
önemlidir. Doğru, önemlidir; ama, Meclisin hafızası, bu İçtüzükte yazılandan 
daha önemli değildir. Bu İçtüzüğün hükmü, hafızanın da önündedir. Geçmişte 
yanlış yapılabilir. O yanlışları, bugün bakacağız, okuyacağız, göreceğiz, 
mantığımızla karar vereceğiz.  

Durum çok açıktır ve bu uygulama böyle devam etmemelidir. Sayın 
Başkanın, önerge sahipleri "gerekçeyi okuyun" derlerse gerekçeyi okutması, 
"hayır, gerekçeyi okutmayın, 5 dakikayı geçmemek şartıyla açıklama 
yapacağım" hakkını kullanmak istiyorsa, ona söz vermesi lazımdır. Eğer bu 
Mecliste milletvekillerinin konuşmasını kısmak istemiyorsanız, bundan başka 
bir çareniz yoktur. Yok, illa biz sizin sözünüzü keseceğiz, kısıtlayacağız, hatta, 
öyle şeyler çıkartabiliriz ki, siz, burada, hiçbir şey söyleme hakkına bile sahip 
olamazsınız diye, şimdikinden daha bir kötüye bu Türkiye'yi ve bu 
Parlamentoyu taşımaya çalışırsanız, o, sizin bileceğiniz iştir; ama, bunun hesabı 
mahkemeyi kübraya kalmaz; bunun hesabı bu dünyada ya sandıkta ya Yüce 
Divanda verilir. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, evet, Mecliste 

milletvekillerinin konuşması esastır. Ben fazla uzatıp vakit almak istemiyorum. 
Sayın Kandoğan, aynı süreyi size de vereceğim. Yalnız, bakınız, burada bir 

incelik var -oradaki maddeyi de okuyorsanız- "en fazla 10 dakika verilir" diye bir 
hüküm var Başkanda. Onun için, burada, o azami süreyi vereceğim, konuşma 
bittiği anda mikrofon kesilecek; efendim, cümlem yarım kalmıştı, şunu 
söyleyecektim, bir daha ilave edecektim falan gibi herhangi bir husus yoktur. 

Buyurun efendim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Bu da bir usul tartışmasına sebebiyet 

verebilir. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, İçtüzüğü savunuyorsunuz; İçtüzüğü söylüyorum; 

işinize gelmediği zaman "Başkan" falan diyorsunuz. İşinize geldiği zaman 
oluyor… Böyle bir şey yok; kusura bakmayın, İçtüzük uygulanacak!.. (Alkışlar) 

Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bu son açıklamanız da yeni bir usul tartışması açılmasını gerektirecek bir 
husustur, onun altını çizerek sözlerime başlamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, temel yasa adı altında bir kanun tasarısını 
görüşüyoruz. Ben bu kanun tasarısıyla ilgili olarak tümü üzerinde söz aldım ve 
10 dakika süreyle -Sayın Başkanım da şahittir- tamamen teknik bir konuşma 
yaptım. Bu kanun tasarısının hangi maddelerine, hangi gerekçelerle karşı 
olduğumu açıklamaya çalıştım; ancak, bu 10 dakikalık süre içerisinde bu kanun 
tasarısıyla ilgili düşüncelerimi açıklama fırsatını bulamadım. Yani, bir 
milletvekili olarak katkı yapmaya çalışıyorum, bildiğim, öğrendiğim kadarıyla 
eksikliklerini dile getirmeye çalışıyorum; ancak, yeterli süreyi bulamadığım 
için, Meclise yapmak istediğim bu katkıyı yapamıyorum ve bölümler halinde 
de görüşüldüğü için, söz hakkım da olmaması nedeniyle, çok önemli bir 
kanunla ilgili olarak düşüncelerimi, önerilerimi açıklama fırsatını bulamadım. 
Benim ilk konuşmamı izleyen arkadaşlarım var burada, bazı arkadaşlarım da 
geldiler tebrik ettiler, hakikaten son derece teknik bir konuşma, istifade 
edilmesi gereken bir konuşma olduğunu söylediler; ama, şimdi gelinen 
noktada, zaten temel kanun olarak konuşulan, görüşülen bir kanun tasarısıyla 
ilgili olarak tamamen muhalefetin sesini kesmeye yönelik bir uygulamanın 
içerisine girilmeye çalışılıyor. Şimdi ben merak ediyorum, bu uygulanacak 
olursa, Sayın Meclis Başkanvekili, komisyon başkanına, temsilcisine soracak; 
katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Şimdi, komisyon başkanı, burada 
komisyon üyeleriyle bu konuyu tartışmak mecburiyetinde. Tek başına öyle 
karar veremez. Veremez, karar veremez. O konuyu… 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bakın, burada usul belli, bilmeden 
konuşuyorsun. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır efendim; komisyon başkanı 
kendi şahsi görüşünü söylemeyecek ki orada, komisyonun… 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Orada sözcü var, sözcü! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır efendim; komisyonun 

görüşünün ne olduğunu sormak mecburiyetinde; sormadan, şahsi olarak, "ben 
katılıyorum", "katılmıyorum" şeklinde bir düşünce içerisine girmesi yanlış. O 
nedenle, buradan çalmaya çalıştığınız süreler, bu sefer komisyon sıralarında o 
önergenin orada tartışılarak, görüşülerek, konuşularak, eğer, kabul ediliyor mu, 
edilmiyor mu şeklinde orada bir tartışma yapılması lazım. Yoksa, komisyon 
başkanı… Peki, orada oturan arkadaşlarımız, affedersiniz, kukla mı orada 
arkadaşlarımız?! Onların görüşleri yok mu? Bu konuya niye katılıp katılmadığı 
meselesinde o arkadaşlarımızın bir söz hakkı olmayacak mı orada? Bütçe Plan 
Komisyonu üyeleri niçin buraya çağrıldılar? Eğer bu konu orada 
tartışılmayacaksa, görüşülmeyecekse, konuşulmayacaksa, o arkadaşlarımız o 
sıralarda niye oturuyorlar? Böyle bir mantık kabul edilebilir mi arkadaşlar?! 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Konu mankeni mi?! 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Onlar süs bitkisi! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bir önerge veriliyor, kanunla ilgili 

bir önerge veriliyor; bu önergeyle ilgili olarak arkadaşlarımızın burada 
konuşması lazım; niçin o önergeyi vermişler, o önergeyi vermelerindeki sebep 
nedir, hangi mantıkla o önerge verilmiştir, faydası nedir, o önerge kabul 
edilirse ne olacaktır; yani, bunların mutlaka tartışılması lazım gelmektedir. 

Şimdi, diyelim ki, oradaki, Plan ve Bütçe Komisyonundaki Başkanımız ve 
üyelerin çoğunluğu dediler ki, biz katılıyoruz; peki, biraz sonra yapılacak 
oylamada oylarının rengi nasıl olacak acaba onu da merak ediyorum? Nasıl oy 
kullanacaklar? Orada katıldıkları bir önergenin, burada karar yetersayısını 
sağlamak için aleyhinde oy kullanacaklar mı kullanmayacaklar mı; onu da bir 
milletvekili olarak bizim takip etmemiz lazım.  

Evet, bu bir siyasî etiktir. Eğer, siz orada muhalefetin konuşma hakkını 
elinden almak maksadıyla "biz önergeye katılıyoruz" diyecekseniz, biraz sonra 
oylamada da aleyhinde oy kullanacak olursanız, bunun hesabını da bu Meclise 
ve millete vermek mecburiyetindesiniz. Böyle bir anlayışı kabul etmemizin 
mümkün olmadığı çok açık ve net bir şekilde ortadadır ve yine, 87 nci 
maddeyle ilgili olarak Sayın Ali Topuz da görüşlerini ifade ettiler, açıkladılar.  

O nedenle, değerli milletvekilleri, hem temel kanun olarak getireceksiniz 
ve temel kanun olarak getirdiğiniz bir kanunla ilgili olarak muhalefeti 
konuşturmamaya çalışacaksınız. Ne yapmaya çalışıyorsunuz?! Ne yapmaya 
çalışıyorsunuz?!.  
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Benim deminki konuşmamın tutanaklarına bakabilirsiniz arkadaşlar. 
İsteyen arkadaşım bir baksın. Benim o söylediklerimin aleyhinde bir düşünce 
içerisinde olan arkadaşım varsa gelsin söylesin, hepsi teknik konulardı ve 
benim kendi açımdan doğru olduğuna inandığım konulardı. 

ŞEMSETTİN MURAT (Elazığ) - Sen inanıyorsun! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, Sevgili Kardeşim, Değerli 

Milletvekilim; inanmıyorsan tutanak orada meydanda, alın o tutanağı, benim 
görüşlerimin karşı bir görüşünüz varsa ona da saygı duyarım, geliniz burada 
deyiniz ki, Ümmet Bey, sizin söylediğiniz hususları kabul etmemiz mümkün 
değil; hay hay; ben ona da saygı duyuyorum; ama, benin bilgi birikimim ve 
tecrübemin ortaya çıkardığı düşünce, netice odur; ben, o görüşü komisyondaki 
arkadaşlarla ve Meclisteki arkadaşlarla paylaşmaya çalıştım ve 
tamamlayamadım. 

Bakınız, orada yönetmelik çıkartılması için dokuz aylık süre var, onu bile 
dile getiremedim. Şimdi, arkadaşlar, bir yönetmelik çıkacak, bir yönetmelik. 
Yani, bir yönetmelik çıkarılması için dokuz aylık bir süre arkadaşlar!.. Dokuz 
ay!.. Yani, hem diyoruz ki -gerekçesi yanımda yok kanun tasarısının- efendim, 
katı bir kural içerisindeymiş, yargı işleri çok gecikiyormuş; onun için, böyle bir 
kanun tasarısı getirilmiş; ama, bir yönetmelik çıkarılması için de tam dokuz ay 
bekleyeceksiniz ve o kanunun yürürlüğe giriş tarihi, 17 nci maddenin yürürlüğe 
giriş tarihi de 1 Temmuz 2007!.. Bir kanun çıkarıyoruz, çok önemli bir kanun 
diyoruz, Türkiye'nin çehresini değiştirecek diyoruz; yürürlük tarihine bakın!.. 
Yürürlük tarihine bakın arkadaşlar!.. 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giriyor! 
Denetçilerin seçilmesiyle ilgili. Yani, daha bir yıl sonra denetçilerini seçeceğiniz 
bir kanunu bu kadar sıkboğaz edip, bu kadar aceleyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gündemine getirmenin anlamı nedir?! O zaman, niçin temel kanun 
esprisi içerisinde bunu getirdiniz?! Mademki, 1 Temmuz 2007 yılına kadar bu 
kanunun uygulanmasını geri bırakıyorsunuz, ee geri bıraktığınız bir kanunla ilgili 
de, mutlaka, bunu bugün temel kanun olarak çıkaracağız diye ve muhalefetin de 
söz hakkını kısmak düşüncesiyle, İçtüzüğün verdiği -sizin açınızdan verdiği- 
imkânları kullanmaya çalışıyorsunuz. Bu anlayışı kabul etmemiz mümkün 
değildir. O nedenle, değerli milletvekilleri, bakınız, bugün, siz, bu sıralardasınız; 
ama, yarın yapılacak ilk seçimde sizin yerleriniz bu taraf olacak!.. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Yok ya!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, yerleriniz bu taraf olacak!.. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin)- Kalmayacaklar!.. Kalmayacaklar!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yarın, sığındığınız bu İçtüzük 

maddelerinin uygulanması noktasında o sıralarda otururken nasıl bir tutum ve 
davranış içerisinde olacağınızı şimdiden merak ediyorum. Merak ediyorum. O 
nedenle, ne olur, orada da otururken, burada da otururken vicdanınızın sesini 
dinleyerek, doğrunun ne olduğunu da iyice ölçüp biçerek o şekildeki 
kararlarınızı ve düşüncelerinizi açıklayın.  

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Sen nerede olacaksın?! 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, ben burada olurum olmam, o 
önemli değil, benim şahsımın olması önemli değil; önemli olan, ben bir 
düşüncenin, bir felsefenin bugün burada savunulurken, yarın bu tarafa 
geçildiğinde farklı bir şekilde savunulmaması gerektiğini ifade etmeye 
çalışıyorum. Ben, onu, sosyal güvenlik reformunda da söyledim. Şimdi, bu 
tarafta otururken, sizin arkadaşlarınız, bakanlarınız "mezarda emeklilik" olarak 
yorumlamışlar 55 yaşı, mezarda emeklilik; ama, şimdi, bu tarafa geçince, 65 
yaşı savunuyor; yani, 55 yaşında mezarda emeklilikse, 65 yaş nedir 
arkadaşlar?! Ben, onu anlatmaya çalışıyorum. Ben, onu söylemeye çalışıyorum. 
Yarın, buralarda söylediğiniz, savunduğunuz şeyleri öyle güzel şekilde savunun 
ki, bu tarafa geçtiğinizde de aynı şeyleri savunun. Yoksa, buralardan, sizin 
oturduğunuz yerlerden kimler geldiler kimler geçtiler.  

MUHARREM CANDAN (Konya) - Sen de geçtin!  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, biz de geçeceğiz arkadaşlar; 

biz de geçeceğiz.  
MUHARREM CANDAN (Konya) - Sen buradan geçtin!  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Mahkeme kadıya mülk değil; 

mahkeme kadıya mülk değil. Onun için, geliniz, bu meseleleri bu şekilde 
değerlendirmekten vazgeçiniz. Meclisin ciddi bir şekilde çalışmasının önünü 
açın, muhalefetin sesini kısmamaya çalışın diyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN - Teşekkür ederim.  
Lehte, Sayın Salih Kapusuz.  
Buyurun Sayın Kapusuz.  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
Biraz önce dikkatle dinlediğim değerli meslektaşım Sayın Topuz bu 

kürsüde konuşurken, çok zorlandığını bir kez daha şahit olarak takip ettim.  
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Hayır, hiç zorlanmadı, hiç zorlanmadı.  
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Hayır, hiç zorlanmadım.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Çok zorlandılar… 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Hayır. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Söylediklerine, ben, kendilerinin de 

inanmadığını, geçmişte, bu uygulamanın, bu Genel Kurulda …  
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sataşıyorsunuz! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - …yüzlerce defa uygulanarak, tatbikat 

olarak bugüne kadar gelindiğini çok iyi biliyorum; ama, şu anda, tabiî, bu 
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konuyla alakalı olarak, kendilerine göre "mefhumu muhalif" falan diye bir 
şeyler söylediler; ama, biz, mefhumu muhaliften falan hareket etmiyoruz. 
İçtüzüğün 45 inci maddesi çok açık. Herkes okumayı biliyor, ama, bir kez daha 
tekrarda fayda var: "Madde 45.- Komisyonlar, Genel Kurulda başkan veya 
başkanvekili veya o konu için seçilmiş özel sözcü veya sözcüler tarafından 
temsil olunurlar." 

Burada, bu Genel Kurulda komisyonun nasıl temsil edileceği biliniyor. 
Sayın Başkanlık Divanının ve Başkanın muhatap olarak orada bakana ve 
komisyona soru sorduğunda da cevap verecek kişi bellidir, İçtüzük belirlemiş 
bunu. Kim cevap verir; başkanı, başkanvekili, sözcüsü veyahut da özel sözcü. 
Bunlardan bir tanesi muhatap olarak cevap verir.  

Peki, daha sonra ne; ikinci fıkra açık: "Komisyon sıralarında, toplantı yeter 
sayısını temin edecek sayıda komisyon üyesi yer almamışsa, komisyon 
temsilcisi; komisyon metninin değiştirilmesini isteyen önergelerin reddini veya 
komisyona iadesini isteyebilir." 

Yani, komisyon yukarıda çalışmış, Genel Kurulda bir rapor görüşülmesi 
yapılıyor. Bu rapor kime ait; bu komisyona ait. Yukarıda komisyon tartışmış, 
görüşmüş, bir rapor yazmış. Bu raporu da, Genel Kurulda görüşürken 
müzakere ediyoruz. Zaten, o raporu, müzakere edilen raporu farklı bir 
önergeyle değiştirmek isteyen kimdir; milletvekilleridir. Eğer, orada, değişiklik 
istenmiyorsa, söylenecek bir şey yok. Genel Kurul kabul veyahut da 
reddedecek. Şayet, değiştirilmek istenen bir husus varsa, o zaman, orada, 
komisyon toplantı yetersayısına sahipse, der ki "katılıyoruz" veyahut da 
"katılmıyoruz."  

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Kendi aralarında konuşmaları… 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değilse, zaten, "takdire bırakıyoruz…" 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Orada da mı çoğunluk diktası geçerli!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - "Takdire bırakıyoruz" der. 
Peki, komisyonun yeterli toplantı sayısı var orada, orada da kabul ettiğini 

ifade ediyorsa, yani, komisyon bunu kabul ediyorsa, hükümet de kabul 
ediyorsa, burada ne yapılır; Genel Kurulun oyuna müracaat edilir.  

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Komisyon, kabul edip etmediğini tartışması lazım. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Milletvekili konuşamaz mı?! Milletvekili 

konuşmaz mı?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, bakınız, hiçbir zaman…  
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Milletvekili konuşmaz mı?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Genel Kurulda kimler konuşma yapar; 
Genel Kurulda kimlerin konuşma yaptığı belli, milletvekilleri konuşur, 
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grupların sözcüleri konuşur, komisyon başkanları ve hükümet konuşur. Onun 
dışında, siz, Genel Kurulun içerisinde ikinci bir müzakere daha açacaksınız, 
diyeceksiniz ki, komisyon da müzakere etsin… Buna, ben değil, herhalde siz 
bile gülüyorsunuz. (CHP sıralarından gürültüler)  

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Komisyonda müzakere edilir! 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Önerge sahibi konuşamaz mı?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar… Değerli arkadaşlar, 
olmayan şeyleri varmış gibi takdim etmeye kalkarak, buraya taşıyarak gülünç 
duruma düşmemek lazım.  

Sonra, siz, bugüne kadar, değerli arkadaşlar, her seferinde çıkıp tekrar 
ediyorsunuz ya. Bu temel yasayla ilgili komisyonda karşı çıktınız, Genel 
Kurulda karşı çıktınız; bu düşüncelerinizi siz yazılı metin haline getirdiniz, 
Anayasa Mahkemesine de götürdünüz, savundunuz; Anayasa Mahkemesi de 
reddetti. Peki, o halde, hâlâ, bu kaziyei muhkeme haline gelmiş olan bu hususu, 
siz, illa daha, kabul edilmiş bir sonucu, hâlâ, tartışarak ne elde etmek 
istiyorsunuz?! 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Onu bile anlamadınız! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Anayasanın kararına karşı mı 
çıkıyorsunuz?! Genel Kurulun kararına karşı mı çıkıyorsunuz?! (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Hayır, hayır; kesinlikle! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - 91 inci maddede çok açık.  

Bakınız arkadaşlar, değerli milletvekilleri, siz, burada muhalefet yapmak 
adına, üzülerek ifade etmek isterim ki, muhalefet etmek adına, zaman kaybına 
gayret sarf ediyorsunuz; evet, üzülerek söylüyorum ki, bunu yapıyorsunuz. 
Bunlar bilinen şeyler; orta yerde durduğu halde bunu tartışmaya açmanın, 
tekrar tekrar Genel Kurulun gündemine getirmenin, bu konuda bu tartışmaları 
yapıp, Genel Kurul tarafından sonuçlanmış olmasına rağmen tekrar buraya 
taşımış olmanız iyi niyetle bağdaşmıyor değerli arkadaşlarım.  

Bir kez daha 91 inci maddeyi okumak istiyorum değerli milletvekilleri… 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Gerek yok, herkes biliyor Sayın 
Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız "Temel Kanunlar", madde 91: 
Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek 
biçimde… 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Öyle mi?! 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - …genel ilkeleri içermesi; kişisel veya 
toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi; kendi alanındaki özel 
kanunların dayandığı temel kavramları göstermesi, özel kanunlar arasında 
uygulamada ahenk sağlanması, düzenlediği alan yönünden bütünlüğünün ve 
maddeler arasındaki bağlantıların korunması zorunluluğunun bulunması; 
önceki yasalaşma evrelerinde de özel görüşme ve oylama usulüne bağlı 
tutulması gibi özellikleri taşıyan yasa, temel bir yasa. Bu tarifi, Genel Kurul da 
kabul etmiş, Anayasa Mahkemesi de kabul etmiş. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Hayır, hayır!.. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - O öyle değil, öyle değil! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu, kabul edilen tarife girdiği için, bugün, 

ombudsmanlık gibi, dünya ülkelerinde var olan… 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Hayır… Girmiyor, o tarife girmiyor… 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - …sizin de buna karşı çıkmadığınız -biraz 

önceki konuşmacılarınızdan dinlediğim kadarıyla- bu yasanın eksikleri var; 
ama "doğrudur" dediğiniz böyle bir düzenlemeyi… 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Birden mi hepsi temel kanun 
oldu?!. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ..şu anda, sadece muhalefet etmek 
anlayışıyla engellemeye çalışmanızı doğru bulmuyorum.  

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Cumhuriyetin kurumlarını korumaya 
çalışıyoruz. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Başkanlığın tutumu çok nettir, yerinde bir 
uygulamaya devam etmektedir; dolayısıyla, ben de, bunun doğru olduğunu 
ifade ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Başkanlık 
uygulamasının lehinde ve aleyhindeki görüşmeleri dinlediniz.  

Şu anda, Başkan olarak görüşümü açıklıyorum: Sayın milletvekilleri, 
İçtüzüğün 45 ve 87 nci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, komisyon ve 
hükümetin katıldığı önerge hakkında önerge sahibine söz verilmesine imkân 
bulunmamaktadır. Başkanlığımızın bu tutumu, öteden beri yapılmakta olan 
yerleşik uygulamalarla paralellik arz etmektedir. Bu nedenle, yaptığımız 
uygulama doğrudur. Tutumumda da, bu görüşmeler ışığında herhangi bir 
değişiklik olmamıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiş olan Birleşmiş 
Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde faaliyette bulunmak amacıyla 
Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinin Lübnan’a 
gönderilmesine izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresiyle ilgili 
işlemlere geçilmesinden önce, Anayasanın 92 nci maddesindeki koşulların 
oluşup oluşmadığı ve anılan tezkerenin görüşülmesine yer olup olmadığı 
hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 
22 4 124 5.9.2006 89-91 Nevzat Pakdil Bayram Özçelik Yaşar Tüzün 

 
ÖNDER SAV (Ankara) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

cumhuriyet tarihimizin en önemli birleşimlerinden birini yapıyor Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi. İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre vermiş olduğum öner-
geyi, 1 Mart 2003 tarihinde Sayın Başkanlığın uygulaması doğrultusunda işle-
me koyduğu için Sayın Başkana teşekkürlerimi sunuyorum.  

Bir, karmaşık, kendi içinde çelişkili tezkereyi görüşeceğiz bugün. Bize gö-
re, tezkere, ustaca yazılmış bir senaryonun çok önemli bir aşamasıdır. Yeni bir 
durum ortaya çıkmıştır. 12 Temmuz günü, İsrail’in 2 askerinin kaçırılması ne-
deniyle başlattığı saldırılar Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tarafından 
da görmezlikten gelinerek uzun bir süre devam ettirilmiştir. Temmuz ayında, 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice “yeni bir Orta-
doğu’nun zamanı geldi, yeni bir Ortadoğu istemeyenlere bizim galip geleceği-
mizi söylemenin zamanı geldi” diyebilmişti. Şimdi, işte, bu tezkere, Amerika 
Birleşik Devletlerinin Ortadoğu’da düğmeye basmasından sonra gündeme gel-
miş olan bir tezkeredir.  

Yine, ağustos ayının ortalarında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yar-
dımcısı Mark Brown, aynen “Türkiye’nin Lübnan’daki Barış Gücüne katılma 
konusunda istekli olduğunu dile getirdiğini tespit ettik; güçte Müslüman asker-
ler olacak; muhtemelen komşu ülkelerden değil; Endonezya ve Türkiye katılım 
konusunda istekli” diyor. Hükümet “bölgede yaşananlara maç seyreder gibi se-
yirci kalamayız; canım, orası, bizim eski vilayetimiz; biz gitmeyelim de Ameri-
kalılara, Fransızlara mı bırakalım” mantığıyla yola çıkarak bu tezkereyi günde-
me getirmiş bulunuyor.  

Tezkerede “Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü çalışmaların durdurul-
masını gözlemlemeye, görev yönergesi altında yürüttüğü faaliyetleri engelle-
meye yönelik teşebbüslere güç kullanarak karşı koymaya yetkili kılınmıştır…” 
Tezkereden aynen okuyorum. 1 Eylül 2006 tarihine kadar –yine tezkereden öğ-
rendiğimize göre- 26 ülke, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne katkı yap-
maya hazır olduklarını bildirmişler. Sayın Başbakan, İslam Konferansı Örgütü-
nün Gençlik Forumu Genel Merkezinin açılışında aynen şunları söylüyor:        
“ Burada, eğer, 22 Avrupa Birliği üyesi katılıyorsa, en az o kadar da İslam 
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Konferansı Örgütü üyesi ülke de orada yer almalıydı.” Bıraktık 22 İslam ülke-
sini, daha dün karara varan Katar’ın dışında hiçbir İslam ülkesi, bölgedeki hiç-
bir İslam ülkesi Birleşmiş Milletler Barış Gücüne katılma kararı almamıştır. 
Çin katılıyor, Hindistan katılıyor; İngiltere katılmıyor, Amerika Birleşik Dev-
letleri katılmıyor. Bölgede Mısır katılmıyor, Suudi Arabistan, Ürdün katılmı-
yor. Hiçbir İslam ülkesi katılmazken şu soruyu sormak hakkımızdır: “Bu kadar 
İslam ülkesinin -bölgedeki İslam ülkesinin katılmadığı- Barış Gücüne Türki-
ye’nin katılmasının anlamı nedir; Türkiye’nin Lübnan’da ne işi var; Hükümet 
neyin peşinde” sorularını sormak elbette hakkımızdır.  

Angajman Kuralları Belgesinde “süngü dahil her türlü silah ve çatışma ola-
caktır” ibaresi yer alıyor. Süngü meraklılarına ünlü bir sözü hatırlatmak isterim. 
“Biz yaptık, oldu” felsefesinin dünyadaki en mahir ve ustalarından birisi olan Ta-
leran bile “süngülerle çok şey yapılabilir; ama, üstlerine oturulamaz” diyordu. 
Uyanın!.. Lübnan’da süngülerin üstüne oturmayın! (CHP sıralarından alkışlar) 

Tezkerede, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Geçici Gücüne katkıları ara-
sında, Doğu Akdeniz’de devriye görevi yapacak deniz görev gücü için yeterli 
kuvvet tahsisi ve müttefik ülkeler için deniz ve hava ulaşım desteği sağlanması 
da sayılmaktadır. İşin dikkat çekici yanı, tezkerede yazılı olduğu gibi, Türki-
ye’deki bazı liman, havaalanı, tesis ve üslerin Birleşmiş Milletler Gücü tarafın-
dan kullanılmasına, Bakanlar Kurulunca, 28 Ağustos 2006 tarihinde karar ve-
rildiği bildiriliyor ve bu kararın da Birleşmiş Milletlere iletildiği anlatılıyor. 
Mersin ve İskenderun Limanları, Adana ve Sabiha Gökçen Havaalanlarının 
kullanıma açıldığı da izah ediliyor. “Bu kullandırma Birleşmiş Milletler kararı-
na dayanıyor” denilerek, kolaycılığa kapılarak işin içinden Hükümet çıkamaz. 
Tezkere, hukuken yürürlüğe girmeden –eğer kabul edilirse, bugün hukuken yü-
rürlüğe girecektir- Hükümetin sakat bir tasarrufuyla fiilen yürürlüğe sokulmak 
istenmektedir; hatta sokulmuştur. Birleşmiş Milletlere sığınmayın. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinin daha size vermediği yetkiyi kim verdi size; Amerika Bir-
leşik Devletleri mi verdi, İsrail mi verdi? Hangi yetkiyi, kimden alarak kullanı-
yorsunuz? (CHP sıralarından alkışlar)  

Amerika Birleşik Devletlerine, İsrail’e, Birleşmiş Milletlere şirin görüne-
ceksiniz. Peki, tüm dünyadaki Müslümanlara, Müslümanların yüzüne nasıl ba-
kacaksınız?! İslam dünyasının Müslümanı Müslümana kırdırtmak oyununa alet 
olduğunuz ithamından nasıl kurtulacaksınız?!  

Tezkerede “içinde yaşadığımız bölgede hüküm süren gerginlik ve ihtilafla-
rın Türkiye’nin güvenliği üzerinde olumsuz yansımaları olduğu bir vakıadır. 
Bu nedenle, Türkiye, barış ve istikrarı tehlikeye düşürecek gelişmelere kayıtsız 
ve ilgisiz kalmayacak” diye yazılı.  

Lübnan’a asker gönderilince, gerginlik ve ihtilafların kalkması ve Türki-
ye’de güvenliğin sağlanması mümkün mü olacak?! Bu ne biçim çelişkidir?! Bu 
ne aymazlıktır?! Siz, önce, her gün yeni şehit cenazeleriyle ülke insanlarına, ana-
lara babalara, çocuklara tarifsiz acılar yaratan teröre karşı güvenliği sağlayın, 
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın.(CHP sıralarından alkışlar)  
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Son olarak Şırnak, Hakkâri, Van, Diyarbakır’da terörist saldırılarda 7 aske-
rin şehit olması üzerine “Hükümet, Lübnan’a asker göndereceğine, önce bu acıyı 
dindirsin. Artık, şehit cenazesi görmek istemiyoruz” diyen anaları babaları azar-
lamak marifet değil. “Askerlik yan gelip yatmak değildir” demek, uygar bir ülke 
Başbakanına yakışan bir üslup, söz hiç değildir. (CHP sıralarından alkışlar)  

Gücünüzü, gariban vatandaşa, Lübnan’a asker göndererek değil, gücünüz 
yetiyorsa Kandil Dağına göndererek gösterin ülkeye. Irak’ta askerimizin başına 
çuval geçirilirken hesabını soramayan, görevli giden polislerimiz nedensiz yere 
öldürülürken müdahale edemeyen, Türk şoförlerinin katledilmesine müdahale 
edemeyen âciz Hükümet mi Lübnan’da Mehmetçiği koruyacak, sormak istiyo-
ruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Lübnan’a asker gönderilmesini Anamuhalefet Partisi istemiyor, Mecliste 
grubu bulunan Anavatan Partisi istemiyor, Meclis dışında bulunan Milliyetçi Ha-
reket Partisi istemiyor, emekli subaylar istemiyor, muharip gaziler istemiyor… 

ALİ TOPUZ (İstanbul) – Doğru Yol Partisi istemiyor. 

ÖNDER SAV (Devamla) – Şimdi, bugün öğrendiğimize göre, Mecliste 
temsil edilen Doğru Yol Partisi istemiyor…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ÖNDER SAV (Devamla) – Tamamlıyorum… 

BAŞKAN – Sayın Sav, ek 2 dakikalık sürenizi başlatıyorum.  

Buyurun efendim. 

ÖNDER SAV (Devamla) - …sivil toplum örgütleri istemiyor, kanunla ku-
rulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları istemiyor, “bizim orada 
ulusal çıkarımız yok, orada başkalarının çıkarı var, onların güvenliğini koru-
mak bizim işimiz değil” diyerek Sayın Cumhurbaşkanı istemiyor; ağabeyiniz, 
eski ustanız Erbakan istemiyor, “asker gönderecek olursanız, ilk gelecek cenaze 
sizin sorununuzdur” diye sizi uyarıyor; bir televizyon kuruluşunun yaptığı kap-
samlı anket sonucuna göre Türk Halkının yüzde 25’i Lübnan’a asker gönderil-
mesini istemiyor.  

DENİZ BAYKAL (Antalya) – Yüzde 75’i… 

ALİ TOPUZ (İstanbul) – Yüzde 75’i… 

ÖNDER SAV (Devamla) – Yüzde 75’i Lübnan’a asker gönderilmesini is-
temiyor; ama, artık, ülkede iyice etkisizleşmiş, tükenmeye yüz tutmuş, bataklı-
ğa saplanmaya doğru yol alan Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisindeki parmak çoğunluğuna güvenerek asker göndermek istiyor. 

AHMET RIZA ACAR (Aydın) – Baraj sizi bekliyor, baraj… 

ÖNDER SAV (Devamla) – Onu göreceğiz… Zamanı gelince göreceğiz onu… 
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Tarih önünde sorumlu olursunuz, çocuklarınıza torunlarınıza hesap vere-
mezsiniz, gözbebeklerine dik bakamazsınız, Müslüman ve mazlum ülkelere ör-
nek olan 30 Ağustos Zaferinden hemen sonra taa Hindistan’da, hapishanede, 
Nehru ve arkadaşlarına bayram yaptırtan Türk Ulusuna mahcup olursunuz. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, Lübnan’a asker gönderme konusunda “bize neci bir anla-
yışla sorumluluklarımızdan geri durmak, tarihimize, geleceğimize ve milletimi-
zin yüksek menfaatlarına ihanet olacaktır” diyor. Bir Başbakana yakışmayan 
sözler. Yani, şimdi bu Yüce Meclis, aynen 1 Mart 2003’te olduğu gibi, Irak 
tezkeresini reddettiği gibi… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Sav, lütfen, tamamlayınız konuşmanızı; buyurun. 

ÖNDER SAV (Devamla) – …Lübnan tezkeresini de reddederse, oy kulla-
nan ulusun yüce temsilcileri, milletvekilleri ihanet mi etmiş olacaklar?!  

Ne yapalım, siyasî terbiyenin okulu yok, bu bir ahlak ve kültür meselesi. Son-
radan da kolay kazanılmıyor. Allah, siyasî terbiyesi erozyona uğrayanlara sağlık 
versin demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. (CHP sıralarından alkışlar) 

Ülkemizi işgal eden düşmanlara karşı yokluk içinde direnen, ulusal kurtuluş 
ve bağımsızlık savaşını kazanan bir ulusun milletvekilleri olarak, mazlum ulusla-
rın, ezilenlerin umudu olmak, onlara örnek olmayı sürdürmek istiyorsak, Lübnan 
işine bulaşmayalım, asker göndermeyelim. Ulusumuzun beklentilerine ters oldu-
ğu açıkça görülen bu tezkerenin görüşülmesine yer olmadığına karar verelim di-
yor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 63 üncü maddenin son fıkrasında 
“bu görüşme sonucunda oya başvurmak gerekirse, oylama işaretle yapılır” de-
niyor. Buna gerek duymuyorum ve yaptığım işlemin İçtüzüğe ve Anayasaya 
uygun olduğunu düşünüyorum.  

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, 
İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisidir vardır; okutup, oyla-
rınıza sunacağım. 
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Temel yasa olarak görüşülmesine karar verilen 1151 ve 1223 sıra sayılı ka-
nun tasarılarının bölümleri üzerinde verilecek önerge sayılarının 2’yle sı-
nırlandırılması ile konuşma taleplerinin yeniden yapılıp yapılmaması hak-
kında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 
22 4 125 19.9.2006 83-88 Sadık Yakut Ahmet Küçük Mehmet Daniş 

 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Anadol. 
HALUK KOÇ (Samsun) – Sayın Başkan, 2 nci olarak da, aleyhte ben ko-

nuşmak istiyorum. 
BAŞKAN – Sayın Koç, lütfen dilekçenizi gönderin. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Sayın Başkan, mademki arkadaşlar aley-

hinde söz istiyorlar, ben de tutumunuzun lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan, uygulamanız nasıl olacak; 

ona göre konuşacağım… 
BAŞKAN – Sizin talebiniz lehte mi aleyhte mi? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – Benim talebim, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu olarak talebimiz şu: Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şimdi, İç-
tüzük -deminden beri tartıştığımız- bir temel yasa ihdas etti, Aralık 2005’ten 
itibaren uygulanıyor. Malumunuz… 

BAŞKAN – Sayın Anadol, önce, lehinde mi aleyhinde mi söz istiyorsu-
nuz; onu belirleyelim; söz vereceğim… 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) – Efendim, eski işlemleri devam ettire-
cekseniz tutumunuzun aleyhinde konuşuyorum. Yok… 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Anadol, aleyhte ise buyurun.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – 91 inci maddeye göre, madde üzerin-

de müzakere yok, bölüm üzerinde müzakere var. Ne demiş 91 inci madde: “Her 
bölüm üzerinde ancak 2 önerge verilebilir, Anayasaya aykırılık iddiaları dahil.” 
Yani, bizim, iki bölüm olduğuna göre yasa, birinci bölüme 2 önerge verme 
hakkımız var -tüm Meclisin üyelerinin- ikinci bölüm üzerinde de 2 önerge ver-
me hakkımız var. Oysa, Meclis karar vermediği için buna –şimdi karar verecek, 
daha evvel karar veremez, toplanmadan evvel- 87 nci madde uygulanacak. 
Normal, olağan yasa müzakeresi -tasarı ve tekliflerin normal müzakeresini dü-
zenliyor 87 nci madde- olacak diye, daha çok İktidar Grubundan arkadaşlar, 
önergelerini vermişler ve sıraları kapatmışlar. Ne oluyor o zaman; 7 tane, mad-
de başına önerge verilmiş oluyor; yani, her madde üzerinde milletvekillerinin 
toplam 7 önerge verme hakları var. Bu haklarını kullanmışlar ve daha Meclis 
müzakereye başlamadan sırayı kapatmışlar.  
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Şimdi ne oldu; 87 nci madde kalktı, 87 nci maddenin yerine 91 inci madde 
uygulaması geldi, yeni bir durum ortaya çıktı. Şimdi, siz, 91 inci maddeyi 87 nci 
madde uygulamalarıyla müzakere ettiremezsiniz; ettirirseniz, İçtüzüğe aykırı 
olur. 87 nci maddenin düzenlediği olay, normal tasarı ve tekliflerin, yani temel 
yasa kapsamı dışında olan tekliflerin ve tasarıların müzakeresine aittir; onu dü-
zenliyor 87 nci madde. 91 inci madde ise, başka koşulları getirmiş. Siz, 87 nci 
maddeyi temel yasanın müzakeresinde uygularsanız, çok yanlış bir uygulama 
olur ve gerçekten, siyasî olarak da şöyle bir durum ortaya çıkar: İktidar Grubu, 
hem temel yasa getirerek, madde madde, deminden beri Danışma Kurulu önerile-
ri üzerinde tartıştığımız gibi, çok önemli çekincelerimiz olan maddelerin tartışıl-
masını Meclisin elinden alıyorsunuz, o yetmiyor, temel yasayı oy çoğunluğunuz-
la kabul ettiriyorsunuz, ondan sonra da bizim önerge verme hakkımızı gasp etmiş 
oluyorsunuz. O zaman, bu normal bir müzakere değil; bu -çok özür diliyorum 
Yüce Meclisten- “hasan almaz, basan alır” mantığıdır. Bunun başka türlü izahı 
yoktur. Yani, o 7 önergeden 2’sini işleme koyacaksınız ve bizim önergelerimizi 
dikkate almayacaksınız. Dolayısıyla, ben, Başkanlığa, tutumuna katılmadığımı 
ve doğru işlem yapması yolunda uyarıda bulunmayı bir görev saydım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Anadol. 
MUHARREM İNCE (Yalova) – Önerge hortumcusu olursunuz. 
BAŞKAN – Aleyhte söz isteyen Haluk Koç, Samsun Milletvekili. 
Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum; bu usul tar-

tışmasını açtığınız için teşekkür ediyorum; çünkü, bunu, gerçekten, bütün ge-
rekçelerini ortaya koyarak, lehinde ve aleyhindeki görüşleri burada ifade etmek 
zorundayız. 

Bizim görüşümüz şu değerli arkadaşlarım: Şimdi, bakın, kanun teklif ve 
tasarılarının görüşülmesi için İçtüzükte 81 inci madde nasıl görüşüleceğini hük-
me bağlamıştır. Yine, 87 nci madde, İçtüzükte, bu 81’e göre görüşülecek olan 
kanun tasarı ve tekliflerinde ne şekilde önerge verilebileceğini ve bu önergele-
rin Divan tarafından nasıl kabul edilebileceğini, sayısını, Anayasaya aykırılık 
durumunu, çeşitli siyasî parti gruplarının önerge haklarını, hepsini bir düzen 
içine getirmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bu kanun tasarısı basıldıktan ve sıra sayısı aldıktan sonra, biliyorsu-
nuz, milletvekillerimiz grup ve şahıs konuşmaları için müracaatta bulunabili-
yorlar; yani, o gün görüşülsün görüşülmesin. Yine, maddeler üzerinde, demin 
de vurguladığım gibi, 81 ve 87 bağlantılı önerge haklarını kullanabiliyorlar, 
önergelerini verebiliyorlar.  

Şimdi, bugün, bu aşamaya kadar, bu şekilde, Divan, konuşmaları, şahıs ko-
nuşmalarını her madde için ve o maddelerle ilgili önerge kabulünü yapmıştır, göre-
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vini yerine getirmiştir; ama, grup önerilerinde tartışmaları izlediniz, belki bir usul 
tartışması daha açılabilir; o usul tartışması da temel yasa kavramı, kapsamı, tanımı 
içindir; o, ayrı bir konu. Belki bundan sonra öyle bir olay gündeme gelebilir.  

Şimdi, karşımıza başka bir hukuki gerçek çıkıyor; yani, 87 ve 81’e göre ne 
konuşmacı tayin etme hakkı kalıyor ne de önerge kabul etme hakkı kalıyor. Şu 
andaki fiili durum, İktidar Partisinin grup önerisinin Genel Kurul tarafından ka-
bul edilmesinden sonra karşımıza çıkan hukuki gerçek, 91 inci maddeye göre 
ilgili kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine dönüktür. Peki, bu ne getiri-
yor; biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Halk Partisinin müraca-
atı oldu, İçtüzük düzenlemesinden sonra, temel yasa kapsamıyla ilgili; bunu 
kısmen kabul etti, kısmen reddetti Anayasa Mahkemesi ve grup önerisiyle bir 
temel yasa kabul edilmesi, Genel Kurul oyuyla kabul edilirse -ki, bugünkü arit-
metiğe göre böyle bir olayın olmazlığı yok- bu temel yasa olarak kabul edilebi-
liyor; ama, önergelerde, 2 önerge verme hakkını iptal etti, 7 önerge verilebilir 
dedi; fakat, bununla ilgili gerekçeli kararını aradan bu kadar süre geçmiş olma-
sına rağmen -hâşâ, bu, Anayasa Mahkemesi için bir eleştiri değil ama, bir tes-
pit, bir durum değerlendirmesi- yayımlamadığı için 2 önerge verme hakkı şu 
anda geçerli. Peki, o zaman, hukuken 81 ve 87’e göre konuşma istemi, madde-
ler üzerinde şahıslar adına ve önerge verme durumu tamamen ortadan kalkmış 
oluyor. Yalın gerçek, yalın hukuki gerçek, bu bir temel yasa olarak görüşüle-
cek, o zaman bölümler hakkında grup ve şahıs konuşmaları yapılacak ve 2 
önerge kabul edilebilecek.  

Bizim dünden itibaren konuştuğumuz Kanunlar Kararlar’daki bürokrat ar-
kadaşlarımız… Yine bugün Danışma Kurulunda -Sayın İrfan Gündüz katılmıştı 
İktidar Partisi adına- Danışma Kuruluna Başkanlık eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanvekili Sayın İsmail Alptekin’in Başkanlığındaki toplantıda da 
ifade ettik. Yani, bu hukuki durumun, temel yasa olarak görüşülme gerçeği kar-
şımıza çıktığı andan itibaren uygulamaya geçmiş olması.  

Yani, söylediğimiz şu: Temel yasa olarak görüşülecek; karar alındı; nokta. 
O zaman iki bölüm halinde görüşeceğiz. Tümü için grup ve şahıs konuşmaları, 
birinci bölüm ve ikinci bölüm için grup ve şahıs konuşmaları -ki, bu şahıs ko-
nuşmaları da iki kişidir- o zaman, şu andan itibaren, bu karar alındıktan sonra 
Divan tarafından kabul edilmek zorundadır. O zaman, her madde için verilmiş 
7 önergeyi geliş sırasına göre mi ayıklayacaksınız? Yani, birisi 10 saniye önce 
geldi, 15 saniye önce geldi; 2’yle sınırlamak zorundayım; o zaman bu 5 tanesi-
ni iade ediyorum…  

Değerli arkadaşlar, böyle bir yasama kavramı olmaz; tartışmadan, işin de-
rinine inmeden… Hep millet adına, millet yetki verdi diyorsunuz. Millet, size, 
tartışın diye yetki verdi Sayın Kapusuz. Millet, tartışarak doğruyu bulun diye 
yetki verdi. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Zaten tartışıyoruz. 
HALUK KOÇ (Devamla) – Tartışmadan, üstünü kapatarak… 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Biraz sonra konuşacağız.  
HALUK KOÇ (Devamla) – Üstünü kapatarak çabucak geçelim, ayrıntılar 

üzerinde tartışmayalım, bir kamuoyu oluşmasın diye yetki vermedi.  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Tartışıyoruz. 
HALUK KOÇ (Devamla) – O zaman, siz milletin verdiği yetkiyi de yanlış 

anlıyorsunuz. O zaman siyaseten bu işin faturası kabarıyor. Yani, fındık faturasının 
üzerine, şimdi bu, bu yasaları milletin gözünden kaçırma faturası da ekleniyor. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Sandıkta buluşacağız! 
HALUK KOÇ (Devamla) – Evet, değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın 

usul tartışması açması konusunda olumlu tavrına teşekkür ettiğimi bir kere da-
ha ifade ediyorum ve bu hukuki gerçeğin kabul edilerek, bundan sonra, yani, 
sizin şu son tutumunuzdan sonra, biz, bundan sonra, bu 5 inci yasama yılında, 
22 nci Dönemin, hangi kanun tasarı ve tekliflerinin karşımıza temel yasa olarak 
geleceğini, doğrusu bilmiyoruz; çünkü, 91 inci maddeyi de o kadar çok kendi-
nize özgü, yontarak yorumladınız ki, aynı, bir hekimin her hastalığa çare olarak 
aspirini tavsiye etmesi gibi, her derde geliyor bu; her kapsam, her tanım içeri-
sinde değerlendiriliyor. Her şey temel yasa olabilir.  

O zaman, benim size bir önerim daha var. Bakın, Avrupa Sosyal Şartıyla 
ilgili bir gözden geçirilmiş rapor var, onaylanma; onu geri çekti; ama, gelecek 
herhalde. Bir tane daha var. Bu 3 maddeden, yürürlük, yürütme dahil... O za-
man benim önerim şu: Üç kişinin fazla olur konuşması, bunu da temel yasa ya-
pın, bir tümü hakkında konuşulur, bir de 3’ü bir bölüm olur; üç kişi yerine bir 
kişi konuşur, tasarruf edersiniz. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Onu da siz getirin Sayın Koç! 
HALUK KOÇ (Devamla) – Tasarruf edersiniz, tasarruf edersiniz!.. Yani, 

bu iş, artık, beşinci yılında, biraz, yasama görevi, kapsamı, tanımı, sorumluluğu 
-başka sıfat eklemiyorum artık- bakımından artık su akıtmaya başladı. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) – Artık su kaynatıyor, su! 
HALUK KOÇ (Devamla) – Sayın milletvekilleri, Sayın Başkan; bu söyle-

diğimiz noktalarda, Divanın, sizin başkanlığınızda bir karar almasını talep edi-
yoruz ve temel yasa kavramı içerisinde mevcut yasa görüşülme kararı alındık-
tan sonra bütün şahıs konuşmalarının yeniden müracaata açık hale getirilmesini 
talep ediyoruz ve bütün önergelerin de, şu saatten sonra, sizin tercihinizle ol-
mayacak bu, 7 önerge varsa eğer bir maddeyle ilgili, bu 7 önergeden 2 tanesini 
siz nasıl seçeceksiniz, önceliğiniz nedir? Geliş saati, geliş saniyesi gibi bir kav-
rama sığınmayacaksınız herhalde. Belki çok gerekli önergeler var içinde. Onun 
gerekli olup olmadığını, gerçekten o yasanın o maddesine olumlu bir katkıda 
bulunup bulunmadığını siz nasıl tayin edeceksiniz, tespit edeceksiniz, değerlen-
direceksiniz?!  

SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Önce nasıl yapılıyordu?!  
HALUK KOÇ (Devamla) – Bu, sizin için de ağır bir sorumluluk! 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Önceden de öyle uygulanıyordu, aynısı. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Olur mu ya?! 
HALUK KOÇ (Devamla) – Sizin için de ağır bir sorumluluk! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ben, şimdi bir önerge ver-

dim yabancı dil için diyelim; bu, faydalı mı değil mi?! 
HALUK KOÇ (Devamla) – Değerli arkadaşlarım… 
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, lütfen… 
HALUK KOÇ (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, ben, herkesi heyecanlan-

dıracak tonda bir konuşma yapmıyorum. Belki konuşmalarımdan zaman zaman 
bana kızıyorsunuz, hiç ağza alınmayacak şekilde hakarete uğradığım da oluyor; 
bunların hepsini biz göğüsleriz, hepsini biz göğüsleriz. Burada görev alan ve bu 
kürsüde Anayasa üzerine, Türkiye Cumhuriyetinin temel değerleri üzerine yemin 
eden her milletvekili, her alanda görevini yapmak zorundadır. Kimse korkmuyor, 
kimse çekinmiyor, kimse de çekinmeyecek. Doğruları, ama en doğruları bularak 
uygulamak zorundayız. Sayısal çoğunluğunuzla hukuksal doğruların üzerini lüt-
fen örtmeyiniz. Eğer söylediklerimiz doğruysa, doğru olarak telakki ediliyorsa 
Divan tarafından… Sayın Adalet Bakanı da demin buradaydı, belki bir kısmına 
tanık olmuştur. Belki, onun telkinlerine de ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu hukuksal 
doğrular çerçevesinde Divanın karar alarak, taleplerimiz doğrultusunda temel ya-
sa görüşmelerinin gündeminin belirlenmesini istiyoruz.  

Efendim, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyo-
rum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Tutumumun lehinde söz isteyen Sayın Salih Kapusuz, Ankara Milletvekili.  
Buyurun Sayın Kapusuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş-

larım; Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi, Başkanlığın tutumunun lehinde söz 
almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Şimdi, değerli konuşmacıları dikkatle dinledim. Kendilerine göre bir yo-
rum takdim ettiler; saygıyla karşılıyorum; ancak, uygulama olarak, yapılan fa-
aliyette bir değişiklik yok. Görüştüğümüz tasarı veyahut da teklif ister temel 
yasa olarak görüşülsün isterse normal usulle görüşülsün, bir yasama faaliyeti-
dir. Dolayısıyla, yapmış olduğumuz yasama faaliyetini de, biz, İçtüzüğümüze 
göre yapıyoruz.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Gensorudaki usulü burada uygulayabilir 
misin?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) – Şimdi, maddeler değişti mi arkadaşlar?! 
Buraya verilmiş olan tasarı veyahut da teklif normal usulle görüşülse kaç tane 
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önerge verileceği belli, temel yasa olarak görüşülse ne kadar önerge verileceği, 
hangi usulle yapılacağı belli. Maddenin kendisi, bizatihi tasarı veyahut da teklif 
olarak, orada bir değişikliğe tabi tutulmuyor. Komisyonlarda görüşülmüş, aşa-
ğıya bir metin iniyor. Bu inen metinle ilgili olarak, siz, İçtüzüğün 87 nci mad-
desine göre önerge veriyorsunuz. Milletvekilleri gruplar olarak değil, fert ola-
rak her bir milletvekilinin, burada görüşülmeye başlamadan önce, tek milletve-
kili olarak önerge verme hakkı var. Şayet, görüşmeler başlamışsa, ondan sonra 
5 tane milletvekilinin imzasıyla önerge verilebiliyor.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sıra kapatma yok!.. Kötüye kullanıyorsu-
nuz!.. Bütün sıraları kapatıyorsunuz!.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) – Dolayısıyla, demek ki, bu konuyla ilgili 
olarak bir değişiklik yok. Peki, biz, bu yasayı temel yasa olarak görüşmeseydik, 
verilmiş olan önergeler ne olacaktı?!  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Geçerliydi, geçerliydi… Şimdi değil… 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) – Ha, demek ki, o maddelerle ilgili önerge-

ler, orada geliş sırasına göre uygulamaya konulacaktı. Şimdi, konuşmacı arka-
daşımız “peki, siz, dakika, saniye farkıyla öne verilmiş önergeleri neye göre 
ayıracaksınız” diyor. Eğer, verilmiş olan önergeler, normal yasamada, 10 tane 
önerge verilseydi 7 tanesi işleme konulacaktı; temel yasada, yine 10 tane öner-
ge verilmiş olsa, bu sefer de 2 tanesi işleme konulacak; burada bir değişikliğe 
ihtiyaç yok ki!  

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ama hepsini iktidar mı ve-
recek?! Bizi de biraz dinleyin!.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bakınız, İçtüzük çok 
açık bu konularla ilgili olarak. Diğer taraftan, aynen… 

Bakın, biz, uygulamanın içerisinde yıllardır beraber çalışmıyor muyuz ar-
kadaşlar; beraber çalışıyoruz. Bu çalışmalarda değişen sadece ne oldu; temel 
yasayla ilgili olarak, önerge sayısında bir farklılık arz etti, görüşme usulü de-
ğişti; ama, özü itibariyle yasama faaliyeti, milletvekillerinin hak ve hukukunu 
koruyor. Yani, bir milletvekili, bağımsız da olsa, yasa görüşülmeden bir önerge 
vermiş olsa, peki o arkadaş da şu anda burada bulunmasa, bu değişiklik yapılır-
ken -bir tek grup değil, bir milletvekili- o arkadaşımızın hakkını siz hangi hakla 
elinden alabilirsiniz?! Yok böyle bir şey! 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Cuma günü kapatmışsınız!.. 
MUHARREM İNCE (Yalova) – Cumadan kapatmışsınız önergeleri! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) – Dolayısıyla, Meclis Genel Kurulu bir şe-

ye karar vermişse, temel yasa olarak görüşeceğimizden dolayı bir karar alın-
mışsa, verilmiş olan önergeler geliş sırasına göre işleme konulur; bu 2 taneyse, 
2 tanedir, daha fazlası dışarıda kalır. Eğer, temel yasa değil de normal yasa ola-
rak görüşülüyorsa, o zaman da, daha önceki geliş sırasına 7 tane önerge olarak 
işleme konulur. Başkanlığın burada yapmış olduğu bir hata söz konusu değil-
dir, doğru bir uygulama yapmaktadır. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Cuma günü benim haberim 
var mıydı?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) – Biz, bir kez daha ifade ediyorum ki, ge-
len maddeler olduğu yerde duruyor; verilmiş olan önergeler, şayet varsa, orada 
bekliyor, temel yasa yaparsanız 2 tanesini; değilse, normal yasamaysa -temel 
yasa değilse- o zaman da 7 tanesini işleme koymak gibi doğru bir uygulama ya-
pılmış olur. 

Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Maddeleri kaçırdınız, önergeleri kaçırı-

yorsunuz şimdi. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Salih Bey, Cuma günü be-

nim haberim var mıydı?! Bana Pazar günü haber verdiniz. 
BAŞKAN – Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
Sayın Koç, Sayın Anadol, bu konudaki tutumumda herhangi bir değişiklik 

olmadı. 
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Olağanüstü toplantı çağrısının düştüğüne ilişkin TBMM Başkanlığına 
yapmış oldukları taleplerine karşılık, TBMM Başkanlığının “toplantı çağ-
rısının devam ettiğine; olağanüstü toplantı çağrısının düştüğüne dair olan 
görüşe katılmadığına ve olağanüstü toplantı çağrısının devam ettiği” ceva-
bı nedeniyle 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 4 129 26.9.2006 597-606, 
608-611 

Nevzat 
Pakdil 

Harun 
Tüfekçi 

Türkan 
Miçooğulları 

 
BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, cuma günü komisyonun 

bulunamaması nedeniyle, daha önce alınmış Genel Kurul kararı gereğince ça-
lışmalar salı gününe -bugüne yani- ertelenmişti. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili arkadaşımızın bir tale-
bi var. Daha önceden Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanlığının talebine 
Meclis Başkanımızın imzasıyla bir cevap verilmişti. Sayın Meclis Başkanımız 
Sayın Arınç çalışmaların devam ettiğini ve burada olağanüstü toplantı çağrısı-
nın düştüğüne dair olan görüşe katılmadığını ve olağanüstü toplantı çağrısının 
devam ettiği, görüşünü ilgili Gruba, yani, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna ya-
zılı olarak beyan etmişti. Şu anda da, o yazılı gerekçesi elimdedir; ama, Cum-
huriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Anadol, Başkanlığımıza müraca-
atla, Sayın Başkanın bu husustaki yazılı beyanatına ve görüşlerine katılmadığı-
nı beyan ederek usul hakkında görüşme talep etmektedir ve bu husustaki görüş-
lerini kürsüden ifade etmek istemektedir. 

Şimdi, İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre, bu hususta, iki lehte, iki aleyh-
te söz vereceğim arkadaşlarıma ve bu hususta Başkanlığımıza gelmiş olan bir 
dilekçe var; Adana Milletvekili Sayın Uğur Aksöz’e aittir, bu talep aleyhtedir. 
Aleyhte bir kişiye daha ve lehte de iki kişiye söz vereceğim ve şu anda… 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Benim de aleyhte efendim. 
BAŞKAN – Siz de mi aleyhte? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Evet efendim. 
BAŞKAN – Evet, o zaman, ikinci aleyhte konuşma da Sayın Anadol’a aittir. 
İlk konuşmayı yapmak üzere, Sayın Anadol’a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Anadol. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Anadol, bir, beş on saniyenizi rica edeyim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bu arada, içinde bulunduğumuz, rahmet, 

bereket ve mağfiret ayı olan ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum ve sizin adınıza 
bütün milletimizin de ramazanını tebrik ediyor, milletimiz, Müslümanlar ve insan-
lık için hayırlara vesile olmasını diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Anadol, buyurun efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi, Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkan biraz önce durumu özetledi. Bildiğiniz gibi, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, Anayasaya göre, çağrısız, 1 Ekimde kendiliğinden toplanır        
-çünkü, tatile girmiştir, tatil bitti- Anayasa böyle emretmektedir. Bu arada, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddesine göre Meclisimiz ola-
ğanüstü toplandı. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, baştan beri 
“ben yaptım, oldu” anlayışıyla, Anayasal, yasal kuralları ve İçtüzük kurallarını 
bir tarafa iterek bu mantıkla hareket etmenin yersizliğini, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin geleneklerine uymayan, uygulamalarına uymayan yanlış birtakım 
uygulamaların karşısında olduğumuzu dört senedir söylüyoruz. Biz söylemek-
ten usanmadık; ama, bu uygulamalar sürekli devam ediyor. Bu, 63’e göre iste-
diğimiz söz de, bu anlamda bir talep. 

Şimdi, baştan bir yanlış oldu arkadaşlar. Bakınız, hep beraber, uymaya 
mecbur olduğumuz İçtüzüğün 7 nci maddesini bir okuyalım soğukkanlılıkla:  

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil veya araverme sırasında Cumhurbaş-
kanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağrıl-
ması halinde, belirtilen gün ve saatte toplanır. 

Cumhurbaşkanı, toplantı çağrısını doğrudan doğruya ve Bakanlar Kurulu-
nun istemi üzerine yapar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı 
çağrısına karar verebilir. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli öner-
gedeki çağrı istemini ise en geç yedi gün içinde yerine getirir.” 

Demek ki arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üç şekilde toplanır: 
1-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının çağrısı üzerine,  
2-Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine,  
3-Beşte bir milletvekilinin imzasını kapsayan bir başvuru üzerine toplanır.  
Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırma 

hakkı var mı; yok. Demiş ki: “Eğer, Hükümet, Meclisin olağanüstü toplantısında 
bir zaruret görürse Cumhurbaşkanına müracaat eder; Cumhurbaşkanı, Hüküme-
tin bu talebini iletir ve bu talep üzerine Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılma-
sını isteyebilir.” Hükümetin, Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteme, 
böyle bir talepte bulunma hakkı, demek ki, yok; Anayasaya göre yok, 7 nci mad-
deye göre yok. Ama, ne oldu arkadaşlar, ne oldu?! İmzalar Meclis Başkanlığına 
verilmeden önce -televizyonu açtık- Bakanlar Kurulu toplandı. Bakanlar Kurulu 
toplantısının sonunda Hükümet Sözcüsü, Bakanlar Kurulunun Meclisi olağanüs-
tü toplantıya çağırdığını, saatini, gününü söyleyerek ilan etti. Bu basit bir olay 
değil. Baştan beri söylüyoruz; güçler ayrılığı, kuvvetler ayrılığı ilkesi, sizin bu 
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uygulamalarınız, Hükümetin bu uygulamaları sonunda ortadan kalkıyor. Yasama 
organı yürütmenin tahakkümü altındadır diyoruz, diyoruz, diyoruz… Biz söyle-
mekten bıktık, siz uygulamaktan bıkmadınız. Yani, Hükümetin Meclisi çağırma 
hakkı olmadığı halde, televizyon ekranlarından, Bakanlar Kurulu kararı alarak 
bunu kamuoyuna duyurmak suçüstü yakalanmaktan başka bir şey değil. Ne hakla 
bu eylemi, bu işlemi yaptınız?! Demek ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakan-
lar Kurulunun emrindedir felsefesi hâkim, bilerek veya bilmeyerek, belki bilin-
çaltında. Gerçek şu: Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlık ile İstanbul Bele-
diye Başkanlığını birbirine karıştırmakta ve Türkiye Büyük Millet Meclisini be-
lediye meclisi zannetmektedir. Durum bu.  

SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Geçende de söyledin. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – Bu alışkanlıklarla Türkiye Büyük 

Millet Meclisi ile bir hükümetin doğru bir ilişki kurması, yasaları uygulaması, 
İçtüzüğü uygulaması mümkün değil, yanlış.  

Şimdi, aynı şekilde, söyledik işin özüne müteallik. Niye Türkiye’nin ger-
çekten gereksinimi olan, gündeminde olan yakıcı sorunlar yok da, olağanüstü 
toplanma gerekçesinde bu saydığınız yasalar var, vakıflar var, Sayıştay Yasası 
var, normal düzeninde Meclisin görüşmesi gereken yasalar var da niye terör 
yok? Bir teğmenimiz daha şehit oldu, Allah rahmet eylesin, hain bir saldırıya 
kurban gitti ve Balıkesir’de bugün hazin bir cenaze töreniyle defnedildi; ama, 
hâlâ terör yok! Vakıflar Yasası var, Özel Okullar Yasası var! Ve biz bunları 
söylediğimiz vakit, çok yanlış, haksız ithamlara maruz kalıyoruz.  

Ve cuma günü ne oldu arkadaşlar; cuma günü şu oldu: 9 maddelik bir ola-
ğanüstü toplantı talebiniz var; Danışma Kurulunda kabul görmedi; İktidar Gru-
bunun, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun talebi burada müzakere edildi, 
kabul edildi. Nasıl uygulanacak bu?! “Bitimine kadar” diyor bir de.  

Bir yasa tasarısı geldi, görüşüldü; ikinci yasa tasarısına sıra geldi, Hükümet 
yok, Komisyon yok; ne olur; diğer yasaya sıra gelir. Aynı şekilde bir muamele 
söz konusu olduğu vakit diğerine sıra gelir. Uygulama böyle oldu baştan ve “biti-
mine kadar” dendiğine göre cuma günü Meclisin gündeminde olan yasa, tasarı, 
Hükümet yoksa, komisyon yoksa diğerine sıra gelir ve cuma günü müzakere de-
vam eder. Ne zamana kadar; bitinceye kadar. Cuma günü bitmezse müzakereler, 
saat 24.00’e kadar devam ediyorsa cumartesiye sarkar; ama, ne oldu; salı gününü 
gün verdi oturumu yürüten Sayın Başkan. Cumayı atladı, cumartesiyi atladı, pa-
zarı atladı, pazartesiyi atladı, salıya bıraktı. Biz de diyoruz ki, olağanüstü toplantı 
isteminin gerekçesi ortadan kalktı bu uygulamayla beraber.  

Sonra, Sayın Salih Kapusuz’un demeci çıktı Anadolu Ajansında. Var, is-
terse kendisine vereyim, görmüştür zaten: “Efendim, tohumculukla ilgili yasa 
geldi, bununla ilgili, Cumhuriyet Halk Partililer fındıkla ilgili soru soracaklar    
-nereden biliyorsa soru soracağımızı, öğrendi- bu fındıkla ilgili soruları -Kültür 
Bakanı var o sırada, Tarım Bakanı yok- onun cevaplandıracağına inanmıyoruz, 
o nedenle salıya ertelendi.” Kendi Bakanınıza niye haksızlık ediyorsunuz?! Ya-
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ni, valilik yapmış, büyükşehir belediyesi genel sekreterliği yapmış bir Bakanı-
nızı kamuoyunun önünde bu kadar küçük düşürerek, o nedenle, Kültür Bakanı-
nın yetersizliği nedeniyle erteledik deme size ne getiriyor, merak ediyorum.  

Peki, bir sorum var şimdi: Millî Eğitim Bakanı burada yoktu. En önemli 
yasa, Meclisi olağanüstü toplamışsınız, Özel Okullar Yasasını… Millî Eğitim 
Bakanı yok; kim var yerine; Ticaret Bakanı var; yani, özel okulları pazarlamak 
için, Millî Eğitim Bakanı yerine, Ticaret Bakanını oraya koymuşsunuz. (CHP 
sıralarından alkışlar) Ondan sonra, Kültür Bakanına bu haksızlığı yapıyorsu-
nuz, Millî Eğitim Bakanı yerine, pazarlamacı Ticaret Bakanını oraya koyuyor-
sunuz ve ondan sonra da, Sayın Başbakan, Sayın Baykal’a ve Cumhuriyet Halk 
Partisine “pazarlamacı” diyor. Bir defa, pazarlamacılık Sayın Başbakanın mil-
letvekili olmadan evvelki mesleği.  

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bisküvi pazarlamacılığı… 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – İki: Dört seneden beri pazarlamacı bir 

uygulamanın simgesi Sayın Başbakan, o Hükümetin başı olarak. Ve burada 
kendisine söylüyorum: “Pazarlamacı” sözcüğü bir eldiven gibi Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a yakışmaktadır, bir eldiven gibi.  

CANAN ARITMAN (İzmir) – Gömlek… 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – Şimdi, bu Meclis toplanacak. Devam-

lı, meşruiyet tartışması yapmaktan bıktık arkadaşlar. Eğer bu Meclisin normal 
çalışma düzenini sürdürseydiniz, cuma günü devam etseydi, böyle uydurma ge-
rekçelerle “fındığa cevap veremiyoruz, Tarım Bakanı yok” diye… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Anadol, 1 dakika ek süre veriyorum. 
Buyurun efendim.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – Son cümlem, bitiriyorum.  
…yapmasaydınız, bu Meclis toplantısı, gündemi içimize sinmese bile, de-

vam edecekti, biz de, sizin çalışmalarınıza kolaylık sağlayacaktık, İçtüzükten, 
Anayasadan doğan haklarımızı kullanacaktık; önergeler verecektik, konuşacaktık 
her ne kadar kuşa çevirseniz… Artık, Temel’in yasası oldu, o Karadeniz’deki Te-
mel’in yasası; yani, Meclisin yasası olmaktan çıktı, her yasası olmaktan çıktı; her 
yasa Temel’in, her yasa Temel’in… Temel bile gülüyordur bu uygulamaya. 

Şimdi, o nedenle, gerekçesi kalmayan, düşen bu olağanüstü toplantı istemi 
düştükten sonra bu müzakerenin devamı İçtüzük bakımından mümkün değildir. 
Eğer toplantının devamını istiyorsanız, yeniden imza toplarsınız; 1 Ekime ka-
dar, bu toplantı ancak öyle mümkündür; aksi halde, bu çalışmaları Meclisin bo-
şa gidecektir. Bir yanlış daha yapmayın; sizi uyarıyoruz. 

Beni dinlediği için Yüce Meclisin bütün üyelerine sevgiler, saygılar sunu-
yorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Önerinin lehinde ikinci konuşmacı, Adana Milletvekili Sayın Uğur Aksöz. 
Buyurun Sayın Aksöz. (CHP sıralarından alkışlar) 
UĞUR AKSÖZ (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce He-

yetinizi saygıyla selamlıyorum.  
Değerli milletvekilleri, bugünkü konumuz, biz şu anda Meclis çalışmasını 

olağanüstü şartlarda mı yapıyoruz, normal bir çalışma mı yapıyoruz; orada dü-
ğümlemek lazım. Şu anda Meclisimiz normal çalışma düzeninde değildir. Ola-
ğanüstü çağrıyla toplanmış, olağanüstü çalışan bir Meclis konumundadır. Bu-
nu, herhalde tartışmaya gerek yoktur. Olağanüstü çalışma koşulları da, Mecli-
sin olağan çalışma koşullarından farklıdır.  

Meclis, olağan çalışma düzeni içinde yasaları görüşür, erteler, komisyon 
bulunur, bulunmaz, her şey olur; Tüzükte bunların hepsi düzenlenmiştir; ama, 
olağanüstü çalışma koşulları bunlardan farklıdır. Bir Meclis olağanüstü toplan-
dığı zaman, olağan durumun şartlarını uygulayamaz. Olağanüstü toplanan Mec-
lis, olağanüstü toplanma şartlarını uygulamak zorundadır, bu şartlar şunlardır; 
bunu herkes bilir de bir kere daha tekrarlayayım: 

1- Çağrıdaki gündem neyse o gündem değişmez. Yani, çağrıyı yapan mil-
letvekillerinin eklediği bir, iki, üç, dört, beş, kaç yasa varsa onun dışında bir 
şey görüşülmez.  

Değerli arkadaşlarımız çağrıyı yaparken 9 adet yasayı alt alta yazmışlar, 
demişler ki: “Biz, bunları görüşeceğiz.” Tamam, bu değişmez. Toplantı açıl-
mış, ikinci şart çoğunluk olmasıdır ilk gün, çoğunluğu da bulmuş ve görüşme-
ler başlamış. İşte, burada bir incelik var. O andan itibaren Genel Kurul, hiçbir 
şey görüşmeden erteleme yapamaz; çünkü, olağanüstü toplantı halindeyiz. Ya-
ni, birinci sıradaki yasayı görüşür, görüşmezse bir sonrakini görüşecektir; çün-
kü, dokuz yasa için bu Meclis toplantıya çağrılmış, bir yasa için değil. Olağa-
nüstü toplandık. Peki, ikinciye bakacak, ikinci yok, üçüncüye bakacak; yani, 
Başkanlık Divanı, çağrı konusu dokuz yasanın tamamını yoklayarak “bir sonra-
ki iş, bir sonraki iş” diyerek, tamamını yoklayarak birisini görüşmek veya oy-
latmak zorundadır.  

Peki, cuma günü ne olmuştur; cuma günü, Başkanlık Divanındaki Sayın 
Başkan, bir yasaya başlamıştır, o yasa görüşülmeyince “bir sonraki” demiş, bir 
sonrakinde de dönmüş “Komisyon yok, Sayın Bakan yok, Hükümet yok, ben 
oturumu kapattım” demiş. İşte, bunu yapamaz; çünkü, normal çalışma düzenin-
de değiliz, olağanüstü düzendeyiz. Olağanüstü düzende olduğumuz için, Sayın 
Başkan “bir sonraki” dediği zaman üçüncüye, o yoksa dördüncüye, hiçbirini 
bulamazsa son sıradaki uluslararası anlaşmayı görüştürmek ve oylatmak zorun-
dadır; çünkü, biz, bunun için toplandık, olağanüstü çağrı bunlar için yapıldı. 
Sayın Başkan bunları yapmadığı için biz itiraz ettik ve Meclis Başkanlığına bir 
dilekçeyle başvurduk. Meclis Başkanlığı cevap veriyor “o gün ilk yasa konu-



22. Dönem Usul Tartışmaları (14.11.2002-31.7.2003) 
 

1915 
 

şulmuş, sonra bir sonraki iş olan yasa ele alınmıştır” diyor birinci gün için; ya-
ni, bizim dediğimizi savunuyor “bir sonraki iş alındı kardeşim” diyor. Peki, cu-
ma günü niye bir sonraki iş alınmamış; yani, Sayın Başkan verdiği şu yazılı ce-
vapta da bizim dediğimizi ikrar ediyor “olağanüstü toplantı, haklısınız, bir son-
raki iş alınır, biz, perşembe günü de böyle yaptık, cuma günü de öyle yapma-
dık, bunun hukuki temeli yoktur, toplantı devam eder” diyor. Yani, Sayın Baş-
kanlık “toplantı devam eder” hükmünü kuruyor; ama, gerekçesi bizim gerekçe-
miz; bu nasıl iş?!  

O bakımdan, biz, bugün bir usul tartışması istedik ve dedik ki: Sayın Baş-
kanlığın bu uygulaması yanlıştır; çünkü, cuma günkü toplantıda, toplantı açılmış, 
hiçbir yasa görüşülmeden “Hükümet yok, Komisyon yok” denip kapatılmıştır. 
Olağanüstü toplantıda, o gün, bütün mesai içinde bir tek yasa görüşülmemiş, bir 
tek yasa oylanmamış olduğu için, bu Tüzüğe olağanüstü toplantı şartını koyan 
kanun koyucunun iradesi burada yoktur ve bu nedenle de artık olağanüstü çağrı-
ya devam edemezsiniz diyoruz; edemeyiz, sakat olur. Eğer, bir sonraki iş deyip 
tamamını görüşseydiniz, bir sonraki iş deyip hiçbirini bulamazsanız, uluslararası 
sözleşmeyi oylatsaydınız haklıydınız; çünkü, o gün bir şey görüşülmüş olacaktı; 
ama, olağanüstü toplanan bu Mecliste cuma günü hiçbir şey görüşülmeyip, hiçbir 
şey oylanmamışsa, burada, İçtüzük madde 7 gündeme gelir ve orada der ki: İşler 
tamamlanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devama karar verme-
diği takdirde, tatile devam olunur diyor İçtüzük. Yani, böyle bir karar da olmadı-
ğına göre, tatile devam olunuyor. Tatile devam olunuyor ki, Sayın Başkan bize 
davetiye göndermiş, 1 Ekimde açılış yapacağım diyor. Şimdi, bu Meclis 1 Ekime 
kadar açıksa ve devam ediyorsa, açılışa, törene ne lüzum var? Demek ki, biz ta-
tildeyiz ki, Başkan, açılışı 1’inde yapıyor.  

Yani, neticede, bizim söylediklerimizi Sayın Başkanlık Divanı kabul et-
miş, buradaki cevabında da kabul etmiş; ama, sonuçta bir satırla “hayır, Meclis 
çalışmaya devam eder” demiş. 

Değerli arkadaşlar, bunlar şuradan kaynaklanıyor: Bu İçtüzükte, olağanüs-
tü toplantıyla ilgili yeterli madde yok. Zaten, biz, yıllardır aynı şeyi savunuyo-
ruz. Bu İçtüzüğü değiştirelim, düzeltelim, olağanüstüyle ilgili, diğer konularla 
ilgili maddeleri koyalım, ihtilaf olmasın diyoruz. Bu konuda açık hüküm yok, 
buna sığınıyor Başkanlık Divanı; ama, bir de hukukun evrensel ilkeleri var, hu-
kukun temel prensibi var. Bu konuda açık hüküm yoksa teamüle bakılır, teamül 
yoksa mukayese yapılır. Bir mukayese yapacak olursak… 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Genel Kurul karar verir.  
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - Efendim?.. 
Şimdi Salih Bey gene konuşacak, duramaz; söyle Salih Bey.  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Dinliyorum, dinliyorum… 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) – Peki dinle, dinle! Peki… 
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Değerli arkadaşlar, bu toplantı cuma günü yapılmadığı için bizim savun-
mamız şudur ve ısrarlıyız: Hiçbir görüşme ve oylama yapılmadığı için, bir son-
raki yasalar da araştırılmadığı için bu toplantı çağrısı düşmüştür, yeni bir çağrı 
yapılmadan olağanüstü toplantı devam etmez diyoruz. Bu bir.  

Şimdi Salih Bey gene konuştu ya, ben de bir şey söyleyeyim. Sonra, dün-
yanın neresinde görülmüş arkadaşlar, olağanüstü toplantıya Meclisi çağırıyor-
sunuz… Hangi hallerde Meclis çağrılır? Olgunlaşmış, görüşülmüş, bitmiş, oy-
lamaya hazır yasalar için çağrılır değil mi? Buraya geliyoruz, bize deniliyor ki, 
daha komisyonda bazı yasalar. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Yolda… 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) – Yolda, trende geliyor!..  

Ya arkadaşlar, komisyonda olan yasa için siz bizi nasıl çağırırsınız? Onun 
komisyondan çıkacağı belli mi? Komisyonun toplanabileceği belli mi? Bunlar 
hep muallak. Ee siz komisyondaki için de bizi çağırdınız. O da ikinci yanlış.  

Peki, üçüncü yanlışı söyleyeyim; yani hep yanlış yanlış yanlış… Biz söy-
lemekten yorulmayız, üçüncü yanlışı söyleyeyim: Bakın, değerli arkadaşlar, bu 
iş oyuncak değil. Biz burada evcilik mevcilik oynamıyoruz. Burası yasama 
Meclisi. Yasama Meclisinde bir çağrı yapıldıysa, onun gereği yapılmalıdır. 
Halk bize güler. Peki, ne yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi; yeterli çoğunlukla 
imzayı buldu, topladı değil mi. Peki, topladınız; şimdi, burada, mikrofonu alıp 
da “efendim, komisyon yok” demek caiz midir? Ramazandır da, onun için caiz 
midir diyorum. Caiz midir? Komisyon sizin içinizde değil mi? Peki, şimdi dö-
nüp de, bu tarafa dönüp de “hükümet yok” demek caiz midir? Hükümet siz de-
ğil misiniz?! (CHP sıralarından alkışlar)  

Peki, değerli arkadaşlar, komisyonu bulmaktan âcizseniz, hükümeti oturt-
maktan âcizseniz, peki komisyonda yasaları hâlâ bir türlü bitirttirmekten âciz-
seniz niye bizi çağırdınız? Niye bu Meclisi topladınız? Niye? (CHP sıraların-
dan alkışlar)  

Bunun adı şudur, ben adını koyuyorum, bu işin bir tek adı var: İktidarsız 
iktidarsınız.  

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  

FARUK ÇELİK (Bursa) – Lehinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN – Sayın Çelik size söz vereceğim, isterseniz en son olarak ko-
nuşun. Sayın Kandoğan’ın da lehte bir talebi vardır. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Önce Sayın Çelikse… Sırayla Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN – Sayın Kandoğan… 
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ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Önce Sayın Çelik verdiyse… Sırayla 
Sayın Başkan… 

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, konuşmaların sırasını, usulünü Baş-
kanlık Divanının kendisi kararlaştırmaktadır.  

Sayın Kandoğan, şu anda konuşma sırası, talebinize göre, sizindir; konuşa-
caksanız buyurun, konuşmayacaksanız Sayın Çelik’e söz vereceğim. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Konuşacağım. 

BAŞKAN - Lehte, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkanın tutumunun da yanlış olduğu inancındayım; çünkü, bugüne 
kadarki uygulamalar, dilekçelerin, konuşma isteklerinin, Başkanlık Divanına ve-
rilme sırasına göre yapılması genel bir kuraldır. Sayın Başkan, her ne hikmetse, 
benim konuşmalarımdan sonra, kendi partisine mensup olan grup başkanvekili-
nin benim konuşmalarıma da cevap vermesinin zeminini hazırlamaya çalışıyor 
herhalde. Onun için, Sayın Başkanın bu tutumunun yanlış olduğunu ifade etmek 
istiyorum. Kaldı ki, benim konuşmam da lehte bir konuşma; yani, Sayın Çelik’in 
konuşmasından farklı bir konuşma olmayacak. O bakımdan, Sayın Başkanın bu 
tutumunu tasvip etmediğimi, yanlış olduğunu, her zaman olduğu gibi, benimle il-
gili hâlâ önyargılar içerisinde olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, yaz tatili devam ederken, Adalet ve Kalkınma Par-
tisi, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Sebep; Avrupa Birliği uyum yasala-
rının Meclisten bir an önce geçirilmesi. Niçin; Avrupa Birliği böyle istediği 
için. Avrupa Birliği İlerleme Raporu, biliyorsunuz, önümüzdeki günlerde görü-
şülecek. İlerleme Raporunun içerisine bazı müspet ilaveler yaptırabilir miyiz bu 
şekildeki bir çalışmayla diye olağanüstü toplantı çağrısı yaptınız. Kabul ettik, 
geldik, biz de geldik, çalışmalara da katkı verdik. Yapılan çalışmalar neticesin-
de sadece iki kanun görüşüldü: Bir, İskân Kanunu; iki, Meslekî Yeterlilik Ku-
rumu Kanunu. Geçen haftaki bütün çalışmalarının neticesinde iki kanun bura-
dan geçti. Bir diğer kanun vardı, Özel Öğretim Kurumları Kanunu Tasarısı, bu-
rada geçti, oylandı, önergeler verildi; ama, sonunda, Adalet ve Kalkınma Parti-
si, tekriri müzakere talebiyle bu kanun tasarısının 1 maddesinin yeniden görü-
şülmesini istedi. Şimdi, ben, buradan, bütün Adalet ve Kalkınma Partisi millet-
vekillerine sormak istiyorum. Şimdi, bu kanun tasarısından haberiniz var mıy-
dı? Haberiniz yoktu.  

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Vardı; komisyondan geçti.  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Komisyondan geçti, biliyorum.  
İkincisi, Hükümetin, kanun tasarısı burada görüşülürken, vereceği önerge-

den haberiniz var mıydı? Var mıydı?.. Soruyorum arkadaşlar.  



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

1918 
 

ASIM AYKAN (Trabzon) – Ne gereği var? 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Önerge sahiplerine sormak lazım.  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Bir arkadaşımız oradan diyor ki: Ne 

gereği var. Şimdi, Değerli Milletvekilim, bakınız, siz, geçmişte, o kanunla ilgi-
li, o kanunun bu şekilde geçmesiyle ilgili bir durum olsa, Türkiye'yi ayağa kal-
dırırdınız; başta siz... Hükümet böyle bir kanun tasarısı getiriyor haberiniz yok, 
değişiklik önergesi getiriyor haberiniz yok! Eğer, Hükümet değişiklik önergesi 
getirmiş ve bu doğruysa, o zaman niçin geri çekiyor? Eğer o verilen önerge 
doğruysa, Sayın Ali Coşkun’un imzasıyla verilen önerge doğruysa, niçin geri 
çekildi? Ben bunu merak ediyorum.  

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Bizde demokrasi var.  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Sizde demokrasi falan yok Sayın 

Milletvekilim. Sizde demokrasi olsa, Sayın Çerçi, Manisa Milletvekilimiz, siz, 
o kanunla ilgili değişiklik önergesini burada değil, daha önceden öğrenirdiniz. 
Parti içerisinde demokrasi kalmadı, yok.  

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Bizim komisyondan geldi.  
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. 

Önergeden haberiniz yok. O önerge öyle bir önerge ki, geçmişte, onunla ilgili 
onlarca arkadaşımızın müteaddit konuşmalarını çıkarabilirim, ortaya koyabili-
rim. Böyle bir önergeyi –Meclise gelmediğiniz için, dışarıda oturuyorsunuz- 
öğrenci azlığından dolayı kapanmakta olan o azınlık mensubu okullarıyla ilgili 
verilen önergeyi, siz, imam-hatiplerle ilgili bir düzenleme zannettiniz. (CHP sı-
ralarından gülüşmeler) Evet, siz öyle zannettiniz. İmam-hatip liselerinin öğren-
cilerinin azalmaya başlaması üzerine, böyle bir kanun tasarısı getirilip, bir 
önergeyle de, Sayın Ali Coşkun’un, Hükümetin önergesiyle de imam-hatip li-
selerinin azalan öğrencilerine takviye yapılmasıyla ilgili bir düzenleme zannet-
tiniz. (AK Parti sıralarından gürültüler)  

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Bu kadar da atma! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, öyle zannettiniz.  
Veyahut, şöyle düşünüyorum ben: Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı dedi 

ki: Yahu, şu imam-hatiplerle ilgili bir düzenleme yapamadık, söz verdik, yapa-
madık. Yahu, ramazan günü -hiç olmazsa ramazan da geliyor- imam-hatiplerle 
ilgili yapamadığımız düzenlemeyi şu azınlık mensupları okullarıyla ilgili yapa-
lım dediniz. Yani, bunu başka türlü nasıl izah edeceğiz?! İmam-hatipleri yapa-
madınız, bari hiç olmazsa azınlık mensuplarının okullarıyla ilgili bir düzenleme 
yapalım dediniz. 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sevaptır demişlerdir! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Değerli milletvekilleri, Meclisin, ya-

pılacak çalışmalardan, getirilen kanunlardan, verilecek önergelerden haberi ol-
ması lazım.  
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O gün verilen önergeyi biz istedik, oylanmasından sonra önergeyi elimize 
alabildik. Önerge oylandı, neyin oylandığını bilmeden… Önergeyi istedik, öner-
ge gelmedi. Görmediğimiz, okumadığımız, bilmediğimiz bir önerge geldi ve o 
önerge de Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin oylarıyla buradan geçti. 

Şimdi, elinizi vicdanınıza koyun. O gün “evet” oyu verenler, Adalet ve 
Kalkınma Partisi milletvekilleri, yarın tekriri müzakere geldiğinde o maddede 
hangi oyu kullanacaksınız? Ne oyu vereceksiniz? Şimdi size soruyorum; evet 
mi, hayır mı?!. (AK Parti sıralarından “gelsin bakalım” sesi, gürültüler) 

Gelsin… Ben, Sayın Altıkulaç’ın yanına da gittim, Komisyon Başkanımı-
zın yanına da gittim. Yahu, bu değişikle ne geliyor ne gidiyor, kimse bilmiyor. 
Sanayi Bakanı Ali Coşkun, altına imza attığı önergenin ne anlama geldiğini bil-
miyor arkadaşlar.  

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) – Biliyor!.. Biliyor!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Biliyorsa onu bilemem, bize “bilmi-

yorum” dedi.  
Sayın Altıkulaç, ben size geldim, bu önerge ne getiriyor, ne götürüyor de-

dim. Siz de dediniz ki: “Ben de bilmiyorum.” 
TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) – Yok, öyle bir şey demedim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Hayır efendim, burada beraber ko-

nuştuk, yanımızda bazı milletvekilleri vardı. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) – Öyle bir şey söylemedim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Değerli milletvekilleri, daha sonra, 

bizim bu çıkışımızdan sonra AK Parti milletvekilleri de uyandı. Ya, dediler ki 
onlar da “bu kanunla ilgili getirilen önerge…”(AK Parti sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Atma be!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Evet, evet, ondan sonra uyandınız, 

haberiniz yoktu, hiç birinizin haberi yoktu. 
FARUK ÇELİK (Bursa) – Sayın Başkan, Başkanlığın tutumuyla ne ilgisi 

var efendim bunun? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Evet, bu çok önemli. Geçen hafta-

ki… Evet… Şimdi oraya geliyorum. 
Şimdi, değerli milletvekilleri, cuma günü geldik buraya. Sayın Meclis 

Başkanvekili “yeterli çoğunluk vardır” dedi, Meclisi açtı. Şimdi, baktık, komis-
yon yerinde yok. Eğer, komisyona talimat Adalet ve Kalkınma Partisi tarafın-
dan, Hükümet tarafından verilmemişse, siz, komisyon başkanı hakkında bir iş-
lem yaptınız mı Sayın Çelik, yaptınız mı? Çünkü, bir komisyon başkanı oraya 
oturmamakla, sizin olağanüstü toplantıya çağırdığınız Meclisin çalışmasını en-
gelliyor sizin Partinin bir milletvekili.  
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Bravo… 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Eğer, sizin talimatınızla orada otur-

mamışsa, lütfen, o komisyon başkanıyla ilgili işlem yapın.  
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Partiiçi bir mesele, seni ilgilendirmez. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Partiiçi mesele değil, bu mesele mil-

let meselesi.  
Bakınız, yine Sayın Altıkulaç’tan örnek vereceğim. Sayın Altıkulaç diyor-

du ki: “Meclisin 1 dakikalık çalışması 11 trilyon lira.” Sayın Altıkulaç’ın yaptı-
ğı hesaplamalara göre, o gün Meclisin çalışmamasının faturası kaç trilyon? O 
zaman, siz, o komisyon başkanıyla ilgili lütfen bir işlem yapın Parti olarak. Bu-
na hakkınız yok.  

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Doğru Yol Partililer de yok. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Olağanüstü toplantıya çağırdığınız 

Meclisin çalışmamasının baş mümessili olan komisyon başkanıyla ilgili lütfen 
bir işlem yapın, lütfen bir işlem yapın. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bugünkü toplantının çalışmasıyla ilgili, baş-
lamasıyla ilgili ben şu görüşteyim: Geçen haftaki Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grup önerisi burada oylandı, kabul edildi. Oylamada, cuma günü saat 14.00’te 
başlaması ve 662 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar ol-
ması; 26.9.2006 Salı günü ise olağanüstü çağrı gündemi ve diğer işleri görüş-
mek üzere saat 15.00’te toplanması. 

Bu, Adalet ve Kalkınma Partisinin önerisiydi, kabul edildi. O nedenle, 
ben, bugünkü çalışma usulünün doğru olduğu kanaatindeyim. Cuma günü ko-
misyon olmaması nedeniyle o kanun görüşülememiştir; ancak, Grup önerisi, 
oylanan öneri, o gün o kanunun görüşmesinin bitimine kadardı. O kanun görü-
şülemeyince -zaten öneride de vardır, 26.9.2006 Salı günü olağanüstü çağrı 
gündemi ve diğer işleri görüşmek üzere saat 15.00’te toplanmasıyla ilgili öneri-
yi kabul ettiğimize göre- bugün kaldığımız yerden çalışmaların devam etmesi-
ni, ben, normal görüyorum, makul görüyorum; ancak, tekrar ediyorum, Adalet 
ve Kalkınma Partisinin… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Kandoğan, buyurun konuşmanızı tamamlayın, 1 daki-

kalık ek süre. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Olağanüstü toplantıya çağırdığınız 

Meclisin çalışması için, lütfen, gayret gösteriniz.  
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Bize mi?!. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Çerçi size söylüyorum. 
Bakınız, geçen hafta, kaç kez burada karar yetersayısı istendi; Meclisi ola-

ğanüstü toplantıya çağıran Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin yeterli 
çoğunlukta, sayıda burada olmaması nedeniyle, kaç kez Meclis çalışmalarına 
ara verilmek mecburiyetinde kaldı.  
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Sayın Çelik, Grubunuza hâkim olun! 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Doğru Yol Partililer de yok! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Çelik, Grubunuza hâkim olun, 

olağanüstü toplantıyla ilgili olarak milletvekillerinizin Meclise devamını sağla-
yın, Meclise devamını sağlayın, yoksa, o bahsetmiş olduğunuz kanunların hep-
sinin burada görüşülmesi mümkün olmayacak. Hâlâ, komisyonlarda görüşülen 
kanun tasarıları var değerli milletvekilleri. Böyle bir şey olabilir mi?! Komis-
yondan ne zaman çıkacağı belli olmayan bir kanunla ilgili olarak, siz, olağa-
nüstü toplantı gündemine onu da dahil ediyorsunuz. Vakıflar Kanun Tasarısının 
kaçıncı maddesi görüşülüyor, kaç madde? Yetişecek mi Sayın Çelik? Yetişmesi 
mümkün değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Kandoğan, teşekkür ederim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) – Ben teşekkür ederim. (CHP sırala-

rından alkışlar) 
TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) – Sayın Başkan, sataşma var. 
BAŞKAN – Saygıdeğer arkadaşlarım, Meclis Başkanlığına lehte ve aleyh-

te söz talepleri geliyor ve bunları sırasına göre değerlendiriyoruz. Sayın Kando-
ğan’ın söz talebi, Grup Başkanvekili Sayın Faruk Çelik’ten önce gelmiştir. 
Onun için, kendisine burada öncelikli olarak söz verdim. Herhangi bir takıntı, 
vesaire söz konusu değildir.  

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Sayın Başkan…  
BAŞKAN – Çalışmalarımız, usulüne uygun olarak yürütülmektedir.  
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Sayın Başkan…  
BAŞKAN – Bilgilerinize arz ederim.  
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Sayın Başkanım…  
BAŞKAN – Sayın Altıkulaç, buyurun efendim.  
TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) – Yanlış beyanda bulunuldu, düzelt-

mek istiyorum.  
BAŞKAN – Yani, hakkınızda söylediği sözlerin hilafı hakikat olduğunu 

beyan ediyorsunuz?  
TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) – Evet, adıma atfen….  
BAŞKAN – Buyurun Sayın Altıkulaç, çok kısa bir açıklama.  
Sayın Altıkulaç, çok kısa bir açıklama, rica ediyorum. 
Buyurun efendim. 
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TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  

Biraz önce burada konuşan arkadaşımız Sayın Ümmet Kandoğan, perşem-
be günkü müzakereler sırasında verilen bir önergeyle ilgili olarak bana geldiği-
ni ve benden bu önergenin mahiyetini sorduğunu, benim de, bu konuda bilgim 
olmadığını söylediğimi ifade ettiler. Tabiatıyla, ben, arkadaşımız için “yalan 
söylüyor” gibi bir ifade kullanmayacağım; ama, herhalde yanılıyor. O önergeyi 
benim bilmemem hiç mümkün değil; çünkü, o önergenin bir geçmişi var. Cum-
huriyet Halk Partili Komisyon üyesi arkadaşlarım hatırlayacaklar. Dışişleri Ba-
kanlığı temsilcileri, Komisyonumuzda, bu tasarıyla ilgili olarak, yeterli hazırlı-
ğı yapamadıklarını, daha sonra görüşlerini beyan edip edemeyeceklerini ifade 
ettiler. Ben de, Komisyon Başkanı olarak, kendilerine, Komisyonda kabul edi-
len metinle ilgili olarak farklı bir mülahazaları varsa Dışişleri Bakanlığı olarak, 
bunu daha sonra da bize gönderebileceklerini ve Genel Kuruldaki müzakereler 
sırasında bunların önergelerle değiştirilebileceğini söyledim ve nihayet, Dışiş-
leri Bakanlığı, uzunca -2 sayfadan fazla sanıyorum- bir yazıyla, bu tasarıyla il-
gili görüşlerini, Komisyon Başkanı olarak benim adıma yazdıkları yazıda, 
resmî yazıda ifade ettiler ve ben, bu yazıyı, Sayın Millî Eğitim Bakanına ve Ba-
kanlığa sundum. Bakanlık, bu önerileri inceledi ve içinden 2 veya -yanılmıyor-
sam- 3 önerge oluşturdu.  

Sayın Gazalcı da, buradaki konuşmaları sırasında, Dışişleri Bakanlığı uz-
manlarının bu konuda görüşü alınmadan bu tasarının müzakere edildiği yolun-
da bir beyanda bulundular, onu da tashih etmiş olayım izinleriyle. Bu önergele-
ri, tam tersine, Dışişleri Bakanlığı uzmanlarının komisyonumuza sundukları 
görüşler doğrultusunda hazırladık…  

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) – Buradaki mi? 
TAYYAR ALTIKULAÇ (Devamla) – Evet, evet, buradaki. 
…ve ben kendilerine de, Dışişleri Bakanlığından gelen yazıyı takdim ede-

bilirim. Ben size takdim edeceğim yazıyı, resmî yazıyı.  
Burada, üç tane önerge, Dışişleri Bakanlığının bana resmen yazdıkları ya-

zının içinden çıkarılmış önergelerdir. İfadeler aynen öyledir, değişik hiçbir şey 
yoktur; ama, bildiğiniz gibi burada bir hassasiyet oluştu, ruhban okuluna kapı-
ların aralandığı filan gibi endişeler dile getirildi.  

Sonra, gece vakti, burada, hatırlayınız, Dışişleri Bakanlığı bürokratlarını 
arayarak telefonla, bunun, bu değişiklik önergelerinin, Avrupa Birliği bağla-
mında yapılması gereken değişiklikler mi; yoksa, yani, daha iyi olur anlamında 
değişiklikler mi olduğunu sorduk. Dediler ki: “Biz, insani düşüncelerle bunu, 
yasayı daha da iyileştirmek için bu önerilerde bulunduk.” 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Başkan, son cümlenizi alayım. 
TAYYAR ALTIKULAÇ (Devamla) – Hemen, son cümlemi veriyorum. 
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“Avrupa Birliği bağlamında konuyla ilgisi yoktur” dediler. “Madem öyle, 
Genel Kurulda bu konuda bazı arkadaşlarımız -İktidardan ve muhalefetten- 
hassasiyet gösteriyorlar; bu konuyu tekriri müzakere ederiz ve değiştiririz” de-
dik.  

Yani, Sayın Kandoğan arkadaşımızın, benim dahi bilgimin bulunmadığını 
ifade ettiği hususun arka planı budur. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Benimle konuştunuz mu konuşmadı-
nız mı?! 

TAYYAR ALTIKULAÇ (Devamla) – Sizinle konuşmuş olabilirim; an-
cak… 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – “Olabilirim” değil; konuştunuz mu 
konuşmadınız mı?! 

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayalım. 
Sayın Başkan, Sayın Altıkulaç, konu anlaşılmıştır; yani, konudan haberini-

zin olduğunu söylüyorsunuz; tamam efendim. 
TAYYAR ALTIKULAÇ (Devamla) – Şimdi, size, burada, komisyondaki 

müzakere sırasında, Genel Kuruldaki müzakere sırasında bu geniş açıklamayı 
yapamayacağımı söylemiş olabilirim; ancak “ben de bunu bilmiyorum” demiş 
olmam mümkün değil. Siz, lütfen, hafızanızı kontrol edin.  

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Sayın Başkan, benim geldiğimden ha-
beriniz yok! 

BAŞKAN – Sayın Altıkulaç, teşekkür ediyorum.  
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Efendim, bu şekilde karşılıklı konuşma diye bir üslup yoktur. 
Sayın Altıkulaç beyan etmiştir, komisyon başkanıdır. Komisyonda olan ar-

kadaşlar giderler, bilgilerini alırlar. Yani, Dışişleri Bakanlığındaki bürokrasinin 
böyle bir talebi olmuştur, onu değerlendirmişlerdir. Tekriri müzakere sırasında 
diğer konular açıklığa kavuşur.  

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Başkanım, Sayın Gazalcı… 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Sayın Gazalcı, bir şey yok efendim! Ne söyledi?.. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Efendim, benim adımı geçirdi Sayın 

Başkan…  
BAŞKAN – Her adı geçen insan buraya çıkıp konuşursa olmaz. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) – İzin verin Başkanım. 
BAŞKAN – Herhangi bir sataşma yok Sayın Gazalcı, lütfen... 
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MUSTAFA GAZALCI (Denizli) – Söylediğimin tersini orada anlattı. 
BAŞKAN - Sayın Çelik, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FARUK ÇELİK (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla-

rım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Başkanlığın uygulamasının doğru olduğu düşüncesiyle söz almış bulunu-

yorum. Öncelikle, burada bir usul tartışması açıldı ve yapılan konuşmalara bak-
tığımız zaman, usul tartışması içeriğiyle ilgisi olmadığını, milletimiz de ibretle 
izliyor, bizler de dikkatle burada izliyoruz ve yine, kısaca, hemen sözlerimin 
başında, bir durumu daha belirtmek istiyorum. AK Parti bir hizmet kervanı. 
(CHP sıralarından alkışlar [!]) Türkiye’de neler yaptığımızı, nelerin olup bitti-
ğini sizler görmeseniz de milletimiz görüyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Kervanın önünde kim gidiyor?! 
FARUK ÇELİK (Devamla) – AK Partili olmak güzel bir hadise; ama, 

şimdi, burada, az önce konuşan arkadaşı dinlediğim zaman, AK Partiyi özledi-
ğini… Dikkatle eğer konuşmasını izlerseniz, AK Partiyi ne kadar özlediğini 
göreceksiniz o konuşmasında. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) – Erbakan’ı da geçtin! 
FARUK ÇELİK (Devamla) – Gidişi böyle kolay olunca, dönüşün çok zor 

olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz, arkadaşın da bunu bilmesi gerekiyor. Bu 
kapıya… 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Malatya’da kayısı üretici-
siyle altı aydır ilgilendiniz mi? Ekmeğine ekmek verdiniz değil mi(!)?..  

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Nereden çıkardınız?!.  
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Altı aydır aç!.. Aç!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Benim hangi cümlemden bunu çıkar-

dınız Sayın Çelik?!  
FARUK ÇELİK (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlar… 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Sayın Çelik, açıkla!.. Hangi cümlem-

den çıkardın bunu?! (AK Parti sıralarından “dinle, dinle” sesleri) 
FARUK ÇELİK (Devamla) – Türkiye… 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Hangi cümlemden çıkardın?.. 
BAŞKAN – Sayın Kandoğan, lütfen… 
Sayın Çelik, Genel Kurula hitap ediniz efendim. 
FARUK ÇELİK (Devamla) – Partimizin iç uygulamalarına varıncaya ka-

dar, şimdi ne yapacaksınız, şimdi ne yapıyorsunuz… 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Hangi cümlemden çıkardınız?! 
BAŞKAN – Sayın Kandoğan, lütfen… 
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FARUK ÇELİK (Devamla) – Yani, bizi sual etmek, bizi sorgulamak senin 
görevin değil ki. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Evet, görevim benim, milletvekili ola-
rak görevim. 

FARUK ÇELİK (Devamla) – Bu, AK Partiye olan aşkını koruyor; ama, geri 
dönüşü mümkün değil, onu söylemeye çalışıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Gelmek isteyen mi var ki geleceğim!.. 
FARUK ÇELİK (Devamla) – Dönemeyeceksiniz daha!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Nereden çıkardınız onu?.. Nereden çı-

kardınız?..  
FARUK ÇELİK (Devamla) – Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi…  
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Geri gelmem için sen gelmedin mi ya-

nıma?! Geri dönmem için sen gelmedin mi yanıma?! 
FARUK ÇELİK (Devamla) – İçtüzük… Türkiye Büyük Millet Meclisi… 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Sen gelmedin mi yanıma!.. 
BAŞKAN – Sayın Kandoğan, lütfen!.. 
MEHMET KILIÇ (Konya) – Şimdi de CHP Grubuna mı geçtin?! 
FARUK ÇELİK (Devamla) – Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçtüzük 7 nci 

madde çerçevesine uygun olarak toplantısını gerçekleştiriyor. Burada, İçtüzüğe, 
Anayasaya aykırı hiçbir uygulamanın olmadığını ifade etmek istiyorum. İçtüzük 
7 nci maddede tek bir kriter var, yani, çağrının düşmesiyle ilgili olarak; “Yeterli 
çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşer” deniliyor. Başka bir kriter yok. O halde, ge-
çen haftadan bu haftaya dönük tüm uygulamalarda, İçtüzüğe aykırı, Anayasaya 
aykırı, yasalara aykırı hiçbir uygulaması söz konusu değil Başkanlığın.  

Ayrıca, olağanüstü çağrıya aykırı bir durum olmadığını aslında muhalefet 
de kabul ediyor. Bakınız, biraz sonra Danışma Kurulu önerileri görüşülecek. 
Cumhuriyet Halk Partisinin de bir Danışma Kurulu önerisi var.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Yok, hayır! 
FARUK ÇELİK (Devamla) – Bu ne demektir; yani, Meclis çalışmaları ve 

Başkanlığın uygulamaları son derece yerindedir, biz de buna katkı sağlıyoruz 
ve bu sürecin nasıl işlemesiyle ilgili teklifimizi de Genel Kurula sunuyoruz di-
yorlar. Bu anlamda da bir sıkıntının olmadığı ortadadır.  

Ayrıca, Genel Kurul, komisyon tartışmaları yapıldı burada. Genel Kurul 
çalışmaları bir bütündür. Burada komisyonu, Genel Kurulu ayrı ayrı değerlen-
dirmek doğru değildir. Genel Kurul açılmışsa, komisyon da faaliyetlerini sür-
dürecektir. Burada garip bir durum, yanlış bir uygulama varmış gibi bir izlenim 
ortaya konulmaya çalışıldı; doğru değildir.  
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Fakat, bir yanlış yapıldı. Pazarlamacı ve pazarlama uzmanları, Türkiye'de, 
bu dönemde son derece büyük görev görüyorlar biliyorsunuz; dünyanın dört bir 
yanında, Asyasından Afrikasına, Amerikasına varıncaya kadar, Türkiye'deki 
Türk ürünlerimizi pazarlama konusunda gerçekten ciddi bir çaba içerisindeler. 
Üniversitelerimizde ciddi bir bölüm olarak, işletme bölümünde ciddi bir uz-
manlık dalı olarak, önemli sayıda pazarlamacı uzmanlarımızın, pazarlama uz-
manlarımızın olduğunu ve Türkiye'nin ihracatının artmasında ciddi katkı sağla-
dığını unutmamamız gerekiyor. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Fındığı pazarla fındığı! 
FARUK ÇELİK (Devamla) – Siyaset pazarlamacısı ayrı bir olaydır. Kaste-

dilen budur; yoksa, Sayın Anadol, belki sehven, direkt olarak konuya girdiği için 
kamuoyu yanlış anlamıştır ifadesiyle bunu düzeltme açısından söylüyorum.  

Bir diğer konu ise, Sayın Başbakanımızla ilgili ifadeler… Yani, hazmede-
miyorsunuz, bunu biliyoruz artık biz. Bunu da bir tartışma konusu yapmak iste-
miyoruz. Yani, kıskanmayın diyoruz. Lider kolay yetişmiyor Türkiye’de, lider 
kolay yetişmiyor. Siz de, bakınız, çok çalışın, çok araştırın, hatta güzel günler-
deyiz bakın, ramazan günleri dua edin… 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya)- Kara mizah bu, kara mizah!  
FARUK ÇELİK (Devamla)- Siz de böyle bir lidere sahip olursunuz, belki 

siz de bir çıkış sağlarsınız diyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya)- Kara mizah bu! Gülüyor halk 

bunlara! Halk, bu laflara göbeğiyle gülüyor.  
FARUK ÇELİK (Devamla)- Bir son cümle olarak da şunu ifade etmek is-

tiyorum: 
Terörü ve Avrupa Birliği sürecini, ne olur, iç politika malzemesi haline ge-

tirmeyelim. Avrupa Birliği süreciyle ilgili, birlikte çok güzel şeyler yaptık, da-
ha yapmamız gereken çok şey var. Türkiye’nin bu hedefidir, Türkiye’nin bu 
idealidir.  

NECATİ UZDİL (Osmaniye)- Avrupa Birliği adı altında istediğinizi yapı-
yorsunuz! 

FARUK ÇELİK (Devamla)- İkide bir burada, kalkıp, Avrupa Birliği süre-
ciyle ilgili olumsuz tablolar çizmek, milletimizin moralini bozacak noktalara 
taşımak doğru değil. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Doğruyu söylüyoruz. Doğruyu söylüyo-
ruz, doğruyu!.. 

FARUK ÇELİK (Devamla)- Avrupa Birliği süreciyle ilgili olup bitenler 
bütün açıklığıyla cereyan ediyor. Bu konuda millet olarak bu süreçteki sıkıntı-
ları biliyoruz. Bu sıkıntılara göğüs gerecek bir duruşu, millî onurumuzu, millî 
duruşumuzu da muhafaza ederek; ama, Avrupa Birliği sürecinden de kopmaya-
rak bir yürüyüşü sergiliyoruz, hep beraber bir katkı sağlıyoruz burada. Bunu bir 
iç politika malzemesi olmaktan çıkaralım.  
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Terör konusu da böyledir. Terör, Türkiye’de anaların bağrını yakıyor, mil-
letin bağrını yakıyor. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi… 

K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Koordinatöre havale ettiniz! Niye toplamı-
yorsunuz Meclisi? 

FARUK ÇELİK (Devamla)- Yasal düzenlemeyi burada gerçekleştirdik.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Meclisi toplayın, onun için toplayın… 
FARUK ÇELİK (Devamla)- Terörle Mücadele Yasasını burada birlikte çı-

kardık. Yapılması gerekenler varsa, bunları da birlikte konuşmamız gerekiyor, 
birlikte yapmamız gerekiyor.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Niye toplamıyorsunuz Meclisi? 
FARUK ÇELİK (Devamla)- Ama, şehit üzerinden, terör üzerinden, lütfen, 

siyaset yapmayalım.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Bırak, bırak!.. 
FARUK ÇELİK (Devamla)- Ne size ne bize ne kimseye bu yakışmıyor. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Koordinatöre havale ettiniz zaten.  
FARUK ÇELİK (Devamla)- Çünkü, bunlar, milletimizin bağrını yakan 

olaylar diye ifade ediyorum. 
Başkanlığın uygulamasının doğru olduğunu bir kez daha ifade ediyor, Yü-

ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, biraz önce kürsüden inen AK Parti 

Grup Başkanvekili Sayın Faruk Çelik’in, konuşması sırasında, kendisinin sanki 
tekrar bir partiye döneceğinden bahisle, Ümmet Kandoğan bir dilekçe vermiştir. 
Dilekçesinde, kendisinin böyle bir talebinin olmadığını açık seçik beyan etmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Müsaade edin de ben açıklayayım onu 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Konu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-

kanı Sayın Bülent Arınç’ın Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna yazmış olduğu 
cevabi yazıda hukuki gerekçeler ışığında Meclisin olağanüstü toplantı çağrısı 
devam etmektedir. Başkanlık Divanı olarak da, Meclis Başkanımızın bu tutu-
munun da doğru olduğu kanaatindeyim ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Arz ederim. 
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TBMM İçtüzüğü’nün 55, 57 ve 140’ıncı maddelerine aykırı hareket edildi-
ği, Meclisin çalışma saati tamamlandıktan sonra da çalışmaları devam et-
tirdiği iddiasıyla, Başkanın tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 
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Mehmet 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; önce oturumu yöneten Sayın Başkanımıza bu demokratik davranışın-
dan ve İç Tüzük’e olan saygısından dolayı teşekkür ediyorum ve onun gösterdi-
ği bu iyi niyeti kötüye kullanmayacağımı ifade ediyorum. Teknik ve hukuksal 
iddialarımı yüce Meclise arz etmeye çalışacağım.  

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bugün söyleyeceğim konu, Parlamentonun 
dünü, bugünü ve yarınıyla, yani yüce Meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin çalışma düzeniyle ilgili olduğu için ve yanlış bir uygulamanın emsal olma-
ması için bu kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruldu-
ğundan bu yana bir İç Tüzük’ü var. Bu İç Tüzük, iktidara, muhalefete ve birey 
olarak tek tek milletvekillerine birtakım olanaklar verir. Muhalefet partileri, 
özellikle çok partili yaşama geçtiğimizden bugüne, bu yetkilerini, muhalefet 
partisi olarak, engelleme dediğimiz biçimde zaman zaman kullanmışlardır ve 
zaman zaman, özellikle askerî darbelerden sonra muhalefetin bu yetkilerini kul-
lanmalarına karşı bir tepki olarak İç Tüzük’te bazı kısıtlamalar olmuştur. Mese-
la, 12 Mart darbesinden sonra, muhtırasından sonra, İç Tüzük değiştirilmiş, 
partilerin grup kurma sayıları 10’dan 20’ye çıkartılmıştır. Bir örnek. 12 Eylül 
faşist darbesinden sonra da Türkiye’de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç 
Tüzük’ü çeşitli biçimlerde değiştirilmiştir, kısıtlanmıştır. Ama, ne tek parti dö-
nemindeki İç Tüzük’te ne 12 Marttan önceki İç Tüzük’te ne 12 Eylülden önce-
ki İç Tüzük’te ne de bugün bir konuya, bir hakka kısıtlama getirmemiştir. O da 
şudur: Milletvekilinin ve bir parti grubuna eşit milletvekilleri topluluğunun 
“yoklama” isteme hakkı. Bu kutsaldır. Bu birey olarak milletvekilinin ve muha-
lefet partisinin en masum, en doğal, en engellenemez, en hukuksal hakkıdır. 
Çünkü, yoklama şununla ilgilidir: Eğer, bir meclis yeterli sayıda çalışmıyorsa, 
ister denetim görevi yapsın ister yasama görevi yapsın, çıkardığı yasanın meş-
ruiyetini gelecek kuşaklar tartışır. Hiçbir meclisin kendi çalışmasına gölge dü-
şürmeye hakkı yoktur, hiçbir meclis buna el uzatmamıştır.  

Şimdi, diyor ki İçtüzük’ün 57’nci maddesi: “Görüşmeler sırasında işaretle 
oylamaya geçilirken, yirmi milletvekili ayağa kalkmak veya önerge vermek su-
retiyle yoklama yapılmasını isteyebilir.” Bu, en doğal, sayın, oturumu yöneten 
sayın başkanların takdirinin söz konusu olmadığı bir hak. 20 milletvekili, işaret 
oyuyla oylama yapılmadan önce ayağa kalktığı vakit veya yazılı başvurduğu 
vakit, mutlaka yoklama olacaktır. Veya bir milletvekili… 
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AHMET YENİ (Samsun) – Suistimal edilmemeli. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – Suistimal filan yok. 
AHMET YENİ (Samsun) – Suistimal edilmemeli. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – O, Sayın Kapusuz’un düşüncesi. 

Onun doktrini o. Burada öyle bir şey yok. 
Bir milletvekili, birey, ayağa kalkıp “karar yeter sayısı istiyorum” dediği 

vakit -oylamadan önce- mümkünü yok, sayın başkanlar ve şu anda oturumu yö-
neten Sayın Başkanımız karar yeter sayısı aramak zorundadır, nitekim arıyor-
lar. Bunlar tartışılmaz, ama dün bunlar tartışıldı. 

Bakınız, 140’ıncı madde ne diyor: “İşaretle oylamanın yapılacağı haller: 
Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının zorunlu 
olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda kaide olarak işaret oyuna başvurulur.” 

Şimdi, yine 55’inci maddeyi okuyorum… 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) – Tamam… Yeter, yeter… 
BAŞKAN – Sayın Anadol, konuşmanızı toparlar mısınız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – Ya, dinleyin, ne zarar görürsünüz? 

“Yeter, yeter…” 
Arkadaşlar, burası Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurul salonu, 

AKP’nin Grup salonu değil. Yani, muhalefete karşı bu hazımsızlık niye? Bir 
sene sonra pişman olursunuz. Yapmayın! Yer değiştireceğiz.  

ASIM AYKAN (Trabzon) – Yapma ya! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – Bir sene sonra pişman olursunuz. Bu 

hak size de lazım. 
AHMET YENİ (Samsun) – Rüya görüyorsunuz, rüya… Hayal… 
BAŞKAN – Lütfen… Lütfen, müdahale etmeyin Sayın Yeni. 
Buyurun efendim, siz konuşmanızı tamamlar mısınız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – “Zorunlu hallerde, o birleşim için ge-

çerli olmak kaydıyla ve sona ermek üzere olan işlerin tamamlanması amacıyla 
oturumun uzatılmasına Genel Kurulca karar verilebilir.” Genel Kurul nasıl ka-
rar verecektir? İşaret oyuyla.  

Dün akşam Sayın Başkan oturumu yönetirken 20 milletvekili ayağa kalk-
tık. İki oylama söz konusuydu; biri, demin okuduğum sürenin uzatılmasıyla il-
gili, sırf o iş için sürenin uzatılmasıyla ilgili oylama olacaktı, bir de müzakere 
edilen önergenin kabul veya reddi konusunda bir oylama olacaktı. Biz önce 
ayağa kalktık, oturmadık. Neden oturmadık biliyor musunuz? Oturursak eğer 
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süre uzatımı Başkan tarafından aniden oylamaya sunulur “ben görmedim” der 
Başkan haklı olarak ve oylamayı yapar geçer. Biz ayağa kalktık, bekledik. Ya-
dırgandı belki. Amacımız buydu.  

Sayın Başkan, elimde tutanaklar var, uzun uzun okumak istemiyorum. Ken-
disine, süre uzatımı sırasında “yoklama” diye bağırmışız beş-on kişi birden, tuta-
naklara geçmiş, “ben yoklama yapacağım” diyor. Nerede yoklama yapacak? 
Önergenin reddi veya kabulü yönünde yoklama yapılacak. Sanki, Sayın Başkanı-
mıza göre, süre uzatımıyla ilgili oylama sırasında yoklama istenmez. Sayın Baş-
kanımız böyle bir yanlış yaptı. Tabii, bu yanlışlar devam ederken, elimdeki tuta-
nağın saatine bakıyorum, kapanma saati 23.03. Eğer Sayın Başkan on dakika ev-
vel, on beş dakika evvel bu süre uzatımı oylamasını yapsaydı ve süresinde bu 
müzakereler olsaydı, düzen, intizam içinde, İçtüzük’e uygun bir oturum olsaydı o 
zaman biz bu kürsüye gelmeyecektik. Dolayısıyla, bu oylama saat on birden son-
ra olmuştur, Yüksel Çorbacıoğlu arkadaşımızın konuşmasının yarısı saat on bir-
den sonra olmuştur. Dolayısıyla, dünkü müzakerelerin son dakikalarının tartış-
malı olduğu, İçtüzük’e aykırı olduğu, İçtüzük’ün 55, 57 ve 140’ıncı maddelerinin 
ihlal edildiği kanısındayız. Yapacak bir şey mi var? Hayır. Şunu söylemek istiyo-
rum: Sayın Başkanımızın müsamahasıyla bunun tutanaklara geçmesi ve emsal 
olmaması için söz almış bulunuyorum. İçtüzük ve İçtüzük’ün milletvekillerine, 
iktidara, muhalefete verdiği bu haklar -tekrar ediyorum son cümlem olarak- hepi-
mize lazımdır, bir gün size de lazım olur diye söylüyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Anadol.  
Tabii, herhangi bir karşılıklı tartışma değil Sayın Grup Başkan Vekilimize 

karşı, yalnız tutanakta tam 23.00’te iken, henüz geçmeden, süre uzatımı kararı 
verilmiştir. Bunu da Genel Kurula arz etmiş oluyorum.  
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Geçen oturumda Meclisin çalışma saati tamamlandıktan sonra da çalışma-
lara devam edildiği ve İçtüzük ihlali yapıldığı konusunda 
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ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu tutumunuzdan dolayı özellikle size teşekkür etmek istiyorum. Sizin tutu-

munuz aleyhine konuşmayı istedim ve gönül rahatlığıyla bu yolu açtığınız için 
tebrik etmek gerek ve bu tutumunuzdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce AK Parti Grup önerisinin görüşülmesi es-
nasında Meclisin normal saati olan yedi saati, süre itibarıyla dolmak üzereydi 
ve Sayın Başkan da yapılan işin tamamlanmasına kadar sürenin uzatılmasıyla 
ilgili bir Genel Kurul onayı aldı ve bu çerçevede, kürsüde bulunan hatibin ko-
nuşma süresinin tamamlanması ve arkasından da grup önerisinin oylanmasıyla 
ilgili olan yapılan işin tamamlanması süreci tamamlanana kadar süreyi uzattı.  

Ama, burada, yoruma muhtaç bir nokta var, orası da şu: AK Parti Grup 
önerisinin iki ayrı yönü var. Birisi, Meclis gündemiyle ilgili olan yönü, günde-
min tespitiyle ilgili olan yönü; ikincisi de çalışma süresinin uzatılmasıyla ilgili 
olan yönü. Bir çalışma süresinin uzatılabilmesi için, süre dolmadan mutlak su-
rette bu uzatılmanın yapılması lazım. Ama, bizim burada yaptığımız iş, süre 
bittikten sonra çalışma süresini uzatmak olmuştur. Burada Sayın Başkanın uy-
gulaması gereken husus bence şudur: Sayın Başkan, çalışma süresinin uzatımı 
işi normal mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmiş gibi çalışma süresinin saat 
10'a kadar uzatılma işlemini başlatmak üzere oturumu açtı ve gündeme devam 
ediyor. Bu noktada yapılan hata şu: Elbette, AK Partinin Grup önerisi üzerinde 
gündemin tespitiyle ilgili olan hüküm oylanmıştır, kabul edilmiştir ve Meclisin 
gündemi tamamlanmıştır, gündemi kesinleşmiştir, ama ikinci husus olan çalış-
ma süresinin uzatılmasıyla ilgili hüküm bence burada uygulanmaz. Hukuk 
mantığı, objektif hukuk kriterleri açısından değerlendirdiğimiz zaman, çalışma 
süresinin tamamlanması, süre uzatımı için geçerli olan zaman dilimi içerisinde 
yapılmamıştır. Dolayısıyla, AK Parti Grup önerisinin içerisinde yer alan süre 
uzatımıyla ilgili hüküm geçersiz hâle gelmiştir.  

Bundan dolayı, Sayın Başkan, AK Parti Grup önerisini iki ayrı çerçevede, 
iki ayrı unsur itibarıyla değerlendirmeye almanız ve gündemle ilgili olan husu-
sun oylanması ve kabul edilmesi itibarıyla husus gerçekleşmiştir, ama süre uza-
tımıyla ilgili hüküm o noktada düşmüştür. Normal çalışma saatleri içerisinde 
süre uzatılmadığı için, grup önerisi içerisinde yer alan o hükmün oylamaya tabi 
olmaması gerekir. Bu hususu dikkate alarak… 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Saatin kaç olduğuna dikkat edebildiniz mi? 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Efendim, Sayın Başkan, saatin kaç ol-

ması…  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Oylama esnasında… 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Ben, özellikle, saatin kaç olduğu üze-

rinde duruyorum zaten. 
BAŞKAN - Sayın hatibi dinleyelim. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Çalışma süresinin uzatılmasıyla ilgili 

oylama yapıldığı anda, Meclisin normal çalışma saati tamamlanmıştı. Tamam-
lanmamış olsaydı, zaten burada benim bulunmama gerek yoktu, bu usul müza-
keresini açmamıza, talep etmemize gerek yoktu. Normal mesai saatleri içerisin-
de uzatılmadığı için, ilave mesai tespit edilmediği için, grup önerisinin içerisin-
deki o madde, hüküm itibarıyla artık düşmüştür, hükümsüz kalmıştır o talep. 
Eğer, mesai saatleri içerisinde olmuş olsaydı o talebiniz, elbette Sayın Başkanın 
oylamaya tabi tutması yerindeydi, ama… Hukukçu olan arkadaşlar buradaki 
mantığı gayet iyi anlarlar.  

AK Parti Grup önerisinin iki ayrı unsuru var, iki ayrı unsurdan oluşuyor. 
Unsurlardan birisi yerine getirilmiştir, Meclis gündemi tespit edilmiştir, ama, 
unsurlardan ikincisi olan çalışma saatlerinin uzatılması hususu hukuk mantığı 
çerçevesi içerisinde oylamaya tabi tutulamaz, çünkü, yediyi aşan bir zaman içe-
risinde oylamaya tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, Meclisin çalışma saati tamam-
landıktan sonra oylandığı için de o husus, oylama dışında kalması gerekir. Oy-
lanmış olsa bile, bu hükmün uygulanmaması için gerekli olan davranışı, gerekli 
olan kararlılığı Sayın Başkanın göstermesi gerekirdi. Bu kararlılığı göstermedi-
ği için de biz, bu usul hakkındaki tartışmayı istedik. 

Bir kere daha, Sayın Başkanın, hukukçularından, danışmanlarından gerekli 
görüşü alıp, bu hususu bir kere daha müzakere etmesi ve konuyu o şekliyle Sa-
yın Genel Kurulun huzuruna getirmesini talep ediyoruz. 

Saygılarımı sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Abuşoğlu. 
Evet, lehte, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin. 
Sayın Ergin, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçtü-

zük 63'üncü maddeye göre Meclis Başkan Vekilimizin yaptığı uygulama hak-
kında usul tartışması açıldı. Ben, burada, Sayın Başkanın uygulamasının İçtü-
zük'e ve hukuka uygun olduğu düşüncesindeyim. Çünkü, saat 18.55'te, çalışma 
saati bitmeden önce, Sayın Başkan, İçtüzük'ün 55'inci maddesinin ikinci fıkrası 
gereğince, Genel Kurulun görüşünü almak suretiyle -şu anda görüşülmekte 
olan iş bitinceye kadar- çalışma süresinin uzatılmasını Genel Kurulun oylarına 
sunmuştur ve bu oya sunma işlemi Genel Kurulun çalışma saatleri içerisinde-
dir. Bu, elde görülen iş, AK Parti Grup önerisidir. Bu grup önerisinin oylanma-
sıyla beraber, grup önerimizin içerisinde de bugün itibarıyla saat 22.00'ye kadar 
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çalışmamızın Genel Kurulun oylarına sunulması vardır ve Genel Kurul saat 
22.00'ye kadar çalışmayı da kabul etmiştir. Dolayısıyla, İçtüzük 55'inci madde-
nin ikinci fıkrası aynen şu hükmü amirdir: "Zorunlu hâllerde, o birleşim için 
geçerli olmak kaydıyla ve sona ermek üzere olan işlerin tamamlanması amacıy-
la oturumun uzatılmasına Genel Kurulca karar verilebilir. " 55'inci maddenin 
ikinci fıkrası bu hükmü amir.  

Bu hüküm gereğince, Başkanlık Divanı, Genel Kurulun onayını almak su-
retiyle, eldeki iş bitinceye kadar süreyi uzatmıştır. Eldeki işin içeriği bugünkü 
çalışma saatinin saat 22.00'ye kadar uzatılmasını içerdiğinden, şu anda çalışma-
ya devam edilmesi İçtüzük 55'e, genel anlamda hukuka uygundur diyorum, 
Başkanlık uygulamasının doğru olduğu düşüncesiyle Genel Kurulu saygıyla se-
lamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim.  
Aleyhte, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan.  
Sayın Kandoğan, buyurun.  
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Meclis Başkan Vekilimize usul hak-
kında bir tartışma açması ve bizlere söz vermesinden dolayı teşekkür ediyorum.  

Bugün, saat 15.00'ten itibaren çalışmaya başladık ve 15.00'ten itibaren de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonundayım. Saat 19.00'a kadar, 
bugün, Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan'ı dinledik. Yirmi dakika konuşması 
gerekirken, yaklaşık kırk dakikalık bir sürede konuşmalarını tamamladılar. Yi-
ne, AK Parti Grubu adına konuşan arkadaşımız on dakika konuşması gerekir-
ken, yaklaşık yirmi dakikalık bir süre konuştu. Bütün bunların neticesinde, AK 
Parti Grup önerisinin oylamasına geçilmeden önce, Meclis Başkan Vekilimiz, 
AK Parti Grup önerisinin oylaması bitinceye kadar Meclis çalışmalarına devam 
etmesi yolunda Genel Kurulun görüşünü aldı.  

Şimdi, ben işin bu safhasına biraz sonra geleceğim, ancak, bu işlem bittik-
ten sonra, Sayın Meclis Başkan Vekilimiz on dakika süreyle Meclis çalışmala-
rına ara verdi. Ben saatime baktım. Sayın Meclis Başkanı on dakika süreyle ça-
lışmalara ara verdi, ama, kendileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru-
luna tam yirmi beşinci dakikada geldiler. Yani, biz çalışmayı istiyoruz, çalış-
madan kaçan bir tarafımız yok, ancak, Sayın Meclis Başkanımız on dakika ara 
veriyor, kendileri yirmi beşinci dakikada Meclise geldiler. Yani, Meclis çalışa-
caksa, Meclis Başkan Vekilimiz de dâhil olmak üzere hepimiz kurallara uya-
lım, çalışma saatlerine sadık olalım, hep beraber çalışalım. Biz çalışmadan kaç-
mıyoruz. Bizim itirazımız, burada bir İçtüzük ihlali olduğu şeklindeki görüşten 
yola çıkarak, Sayın Başkanın tutumu hakkında usul tartışması açılmasını iste-
dik. Çünkü, değerli milletvekilleri, bakınız, bugüne kadar bunun örneği varsa… 
Sayın Meclis Başkanımız "Daha önce örneği var." dedi. Ben bekliyorum, hangi 
birleşimde, hangi oturumda böyle bir olay aynen cereyan etmiş ve cereyan eden 
bu olay karşısında da Meclis başkan vekillerimiz aynı uygulamayı ne zaman 
yapmışlar, ben merak ediyorum. Varsa böyle bir uygulama ortaya konur.  

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Demagoji yapıyorsun! 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, oradan, 
yerinden söz atmaya çalışan bir değerli milletvekili var, ben onu muhatap kabul 
etmiyorum, muhatabım sizlersiniz bugün, onu özellikle belirtmek istiyorum.  

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Çok meraklı değiliz! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bu 55'inci madde çok açık. 

55'inci madde: "Zorunlu hâllerde, o birleşim için geçerli olmak kaydıyla ve so-
na ermek üzere olan işlerin tamamlanması amacıyla…"  

Şimdi, sona ermek üzere olan işler nedir? Bugüne kadar bütün uygulama-
lar, eğer o anda bir konuşma yapan milletvekili varsa kürsüde ve süreyi de aş-
ması söz konusu ise, o konuşmanın bitimine kadar süre uzatımı verilebilir. Bu 
oylanıyor, bu onlarca kez oldu, ama sadece o konuşmanın bitimine kadar ve 
birçok kez de Meclis başkan vekillerimiz, burada, daha beş dakika varken, on 
dakika varken ve sırada konuşmak üzere olan milletvekillerimiz de olmasına 
rağmen, onlara, yedi-sekiz dakika varken söz vermeyip "Çalışma süremizin so-
nuna geldik, bu çalışmalarımızı da bitiremeyeceğimizin anlaşılması nedeniy-
le…" sırada konuşma yapmak üzere hazır bekleyen milletvekili olmasına rağ-
men, yedi-sekiz dakika, on dakika öncesinden Meclis çalışmalarına ara verdiği 
onlarca oturum olmuştur.  

Şimdi, buradaki hassas olan nokta şudur değerli milletvekilleri: Burada, 
zaten Meclisin çalışma sürelerinin oylanması söz konusu. Sizin Meclisin çalış-
ma süresiyle ilgili oylamayı 19.00'dan önce bitirmeniz lazım, çünkü Meclisin 
çalışma süresi saat 19.00'da sona eriyor. Sizin, bu oylamayı, bu çalışmayı 
19.00'dan önce bitirmeniz lazım.  

Sizin yapacağınız şey belki burada şu olabilirdi: "Sırada konuşmakta olan 
milletvekilimizin konuşması bitinceye kadar çalışma süresini uzatıyorum."  

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Meclis başkan vekillerimizin uyduğu, 
İçtüzük'ün de amir hükmü budur. Siz buna uymayacaksınız ve oylamanın sade-
ce ve sadece çalışma saatleri ve haftalık program olduğunu da göz önüne ala-
cak olursanız, bunun çok açık bir İçtüzük ihlali olduğu ayan beyan orta yerde 
duruyor. Çünkü, oylanan, Meclisin bugün çalışma süresinin 22.00'ye kadar 
olan uzatılmasıdır. Yapılan iş, bu nedenle son derece yanlıştır. Bir usul hatası 
yapılmıştır. Bir İçtüzük ihlali yapılmıştır. Bu İçtüzük ihlalini de daha önceden, 
Sayın Başkan Vekilimizi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, Anava-
tan Partisi Grup Başkan Vekili ve benim de olduğum bir ortamda uyarmamıza 
ve ikaz etmemize rağmen, bununla ilgili örnek olay varsa onu da ortaya koy-
malarını istememize rağmen, bu saate kadar, bu konuyla ilgili herhangi bir otu-
rumda böyle alınmış bir karar olduğu şu ana kadar Genel Kurula sunulamadı.  

O bakımdan, değerli milletvekilleri, çalışalım, çalışmaktan kaçmıyoruz. 
Ben, işte, bugün Meclisin kapanış saatine kadar yine buradayım. 15.00'te gir-
dim, hiç Meclisi terk etmeden, şu ana kadar bütün çalışmalara iştirak ettim ve 
yine çalışmaya devam edeceğim.  
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Benim itirazım, çalışma sürelerinin 22.00 olması, 24.00 olması değil, bu-
rada çok açık bir şekilde bir İçtüzük ihlali yapılması ve bugün saat 19.00'a ka-
dar bu görüşmelerin uzamasının sebebi de, Sayın Ali Babacan'ın yaklaşık kırk 
dakika süren ve buradaki Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerimizin sade-
ce kırk civarındakinin izlemiş olduğu bir konuşmanın o kadar uzun sürmesi ve 
bu nedenle Meclisin çalışma sürelerinin sonuna gelindiğinde, hâlâ AK Parti 
Grup önerisinin oylanamamasıdır. Mesele budur. 

Ben o bakımdan, bunun bir İçtüzük ihlali olduğunu, yapılan işlemin yanlış 
olduğunu düşünüyor ve Başkanın tutumunun aleyhinde olduğumu ifade ediyor, 
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
Lehte, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz. 
Sayın Kapusuz, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş-

larım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şu anda, bir usul tartışması açılmış olması hasebiyle de bence çok yerine 

oturmayan bir tartışma yapıyoruz. Her şeyden önce, İçtüzük'te bu tartışma 
imkânını veren bir maddenin olmuş olması, bunun her konuda kullanılması an-
lamına da gelmemesi lazım. Usul olarak bir yanlışlık söz konusu değil. Elbette, 
Meclis çalışmalarını takip eden değerli milletvekillerimiz, bu görevde bulunan 
değerli arkadaşlarımız bu konuları biliyor, ama, halkımız her şeyi bütün deta-
yıyla bilmediği için, belki bir hususun açıklanmasında yarar var. 

Biz, Danışma Kuruluyla ne yapmak istiyoruz değerli arkadaşlar? Meclisi 
çalıştırmak istiyoruz. Meclis, gündemindeki konuları sıralasın, çalışma saatleri-
ni belirlesin ve asli görevi olan yasama ve denetim görevlerini birlikte yapsın. 

Bakınız, bugün birçok tartışma yapıldı. Özellikle grup önerileri değerlen-
dirilirken, arkadaşlarımız özellikle AK Parti Grubu önerisinin aleyhinde konu-
şurken dikkatimi çekti, hiçbir denetim konusundan bahsedilmedi. 

Şöyle, bir bakın, biz, iki haftalık bir düzenleme yapıyoruz. Yapmış oldu-
ğumuz düzenlemeyle gündemde var olan, bilinen, ön sıradaki kanunların peşi-
ne bazı kanunlar ilave ediyoruz. 

Şimdi, biz -biraz önce arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili söylediler- ko-
nut finansman sistemiyle ilgili, futbol müsabakalarının müşterek bahisleriyle il-
gili -ki, yarın, ikinci ve üçüncü lig takımları, bu Anayasa Mahkemesinin ipta-
linden dolayı her birimizi ayrı ayrı ziyaret edecekler, hatta geçtiğimiz hafta zi-
yaret ettiler- bir tıkanıklık söz konusu olacak. Ayrıca, enerji verimliliği -ki, le-
hinde birçok konuşma dinledik- Radyo Televizyon Kurumuyla ilgili bir arkada-
şımızın bir teklifi var, tek maddelik bir kanun ve benzeri, ihtiyaç hâline gelmiş 
ve öncelikli görüşülmesi zaruret hâlini almış bazı düzenlemeleri yapıyoruz. Pe-
ki, bunu yaparken belki şu noktadan Başkanlığın uyarılmasında veyahut da ten-
kit edilmesinde yer vardır, o da nedir derseniz şu: Buraya verilmiş olan önerge-
lerin en aykırısından başlanır. Başından beri muhalefetin bu talebine bizim 
Başkanlığımız, üzülerek ifade edelim ki, biraz daha toleranslı davranıldığı için 
hep önce onların önergesi konuşuldu, oylandı, arkasından aykırı önerge olarak 
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iktidarınki oylandı. Şimdi, eğer tersinden yapılıp doğru bir şey yapılsaydı Sayın 
Başkanım, önce AK Partinin önergesi oylanmış olsaydı bu tartışmaların hiçbiri-
ne gerek olmayacaktı, bu kabul edilmiş olunca zaten diğerlerinin de kabul edil-
mesine gerek olmayacaktı. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Kapusuz, size kalsa muhalefete 
hiç söz hakkı vermeyeceksiniz. İç Tüzük denilen bir şey var. Sizin insafınıza 
kalmadı muhalefet. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, peki, olay ne? Olay şu: Efendim, 
süre bitmek üzereyken 3 tane arkadaşımız konuşmuş, 4'üncü arkadaşımızın ko-
nuşmasının da yarısını biraz daha geçecek şekliyle süre var. Kısa bir üç veya-
hut da beş dakika azami süre için alınacak karar noktasında yönetim de bir Ge-
nel Kurula müracaatta bulunuyor, diyor ki: "Bu süreyi uzatmak istiyorum." Pe-
ki, ne yapıyor? Genel Kurul da yetki veriyor. Evet, bu konuşulan… Belirsiz bir 
şey yok. 3 tane şahıs konuşmuş, 3 şahsın konuştuğu, 4'üncü şahıs konuşurken 
de bu süre uzatımını Genel Kuruldan alan bir yönetim neyi yanlış yaptı, ben an-
lamadım. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, sizin sözcünüz konuş-
masaydı normal saati içerisinde yapılabilirdi bu işlem. Asıl siz uzatıyorsunuz 
çalışma saatini. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, elbette, biz, 
milletvekili arkadaşlarımızın kurala, zamana uygun buradaki çalışmalara katkı 
vermesini bekliyoruz, ama, zaman zaman buna riayet edilmediğine siz de şahit-
siniz. Onun için "o arkadaş konuşsun, bu arkadaş konuşmasın"dan daha önemli 
bir husus var. Biz, burada, milletin vekilleri olarak milletin meclisinde millete 
hizmet etme noktasında yasama görevimizi yapmak durumundayız. Yapmak is-
tediğimiz budur. Meclis çalışsın. Ne yapıyoruz? Saat sekizde değil de, saat on-
da… Diğer bir ifadeyle saat 20.00'ye kadar Meclis çalışsın. Neden? Değerli ar-
kadaşlar, her gün Danışma Kurulu buraya gelirse, her gün Danışma Kuruluyla 
şu kadar zaman bununla vakit geçirilecek olursa, sonuç, bizim de böyle bir 
adım atmak gibi mecburiyetimizi orta yere çıkarttı. Yoksa, biz, yürüyen sistem 
içerisinde saat 20.00'yi oturtmuştuk, ama, ilave birtakım talepler ve bazı sebep-
lerden dolayı da böyle bir şeyle karşılaştık.  

Sonuç olarak, şunu söylemek istiyorum: Başkanlık olarak bu uygulama-
sında bir usul hatası yoktur, yaptığı uygulama doğrudur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Başkanlığın tutumu hakkında lehte ve aleyhte görüşlerini belirterek katkıda 

bulunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başkanlığın bu hususta tutumunda bir 
değişiklik yoktur. Bilgilerinize arz ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Sataşma iddiasıyla ilgili söz verilmediği konusunda 
 

D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 

22 5 87 11.04.2007 223-229 Sadık 
Yakut 

A.Gökhan 
Sarıçam 

Yaşar  
Tüzün 

 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, süre on dakika olacak yanılmı-

yorsam. 
BAŞKAN - Veririm Sayın Koç, buyurun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Efendim, ben göreyim de ona göre ayarlaya-

yım kendimi. 
Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, öncelikle, tutumunuz hakkında söz isteğini kabul ettiğiniz 

için teşekkür ediyorum, ama, bu rezervli bir teşekkür olacak, çünkü, sayın ikti-
dar partisi sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisinin Grup önerisi aleyhinde aldığı 
söz sırasında, konuşurken, İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Nurettin Sözen'in ismini söyleyerek bir mahkûmiyet kararından bahsetti, Sayın 
Sözen'i haksız yere bir töhmet altına bıraktı. Bununla ilgili olarak, ben Grup 
Başkan Vekili olarak, Sayın Sözen bu sözlerin muhatabı olarak, aynı oturum 
içerisinde, sataşmadan dolayı söz istedik. Siz, tutanakları getirttirerek değerlen-
direceğinizi söylediniz. Daha sonra, olay zaten son noktadaydı, o sırada da bir 
karar yeter sayısı isteme durumu oldu ve karar yeter sayısı bulunamadan bir 
sonraki oturuma geçildi. 

Sayın Başkan, siz kendiniz söylediniz. Yani, biz, bu söz hakkı talebimizi 
zamanında, aynı oturum içerisinde dile getirdik. Dile getirdik ve siz, o sırada 
tutanaklar elinize ulaşmadığı için, bunların getirtilmesi talebiyle bize cevap 
verdiniz, değerlendireceğinizi söylediniz. Biz de, sizin şimdiye kadarki Meclis 
yönetiminizdeki adaletli tutuma güvenerek, bu sürecin sonucunda kararınızı 
beklemeye başladık ve ondan sonra, tekrar, oylamadan sonra karar yeter sayısı 
bulunamadığı için, bu arada, değerli sözcünün de kulakları çınlasın eğer bura-
daysa -Sayın Külcü burada mı bilmiyorum- milletin iki saatini çalmaktan bah-
settiler. Oysa, iktidar partisi dün altı kere karar yeter sayısı bulundurmayarak, 
iktidar olduğunu unutarak, Mecliste çoğunluğun sağlanmasına katkı vermeye-
rek görevini yerine getirmiyor, ondan sonra, muhalefetin en doğal hakkını kul-
lanması sırasında, zaman çalmakla muhalefeti itham edebiliyor. Bu ne perhiz, 
ne lahana turşusu, onu da ayrıca değerlendirmek lazım. 

Sayın Başkan, şimdi Sayın Sözen'in, muhatap olduğu sözlere kendisinin 
bir açıklama getirmesi en doğal hakkıdır. Yani, bunu, "Aynı oturum içerisinde 
yerine getirilmedi." diyerek, size daha önce aynı oturum içinde yapılmış olan, 
hem benim tarafımdan -Grup Başkan Vekili olarak- hem Sayın Sözen tarafın-
dan vaki olan talebi nasıl görmezlikten geleceksiniz? Sayın Başkan, bu adalet 
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duygusuna sığar mı? Yani, burada her türlü haksız isnatta bulunalım bir millet-
vekiline; şahsı burada dururken yüzüne karşı kürsüden milletin önünde her tür-
lü haksız suçlamayı yerine getirelim, söyleyelim ve ondan sonra da bir yoklama 
isteyelim; salonu da boşaltalım, yeterli yoklama sayısı olmasın ve ondan sonra-
sında, "Efendim, aynı oturumda değil, geçti ve bunu yerine getiremem." diye-
ceksiniz! Ve tutanaklara bakarsanız Sayın Başkan, sizin, tutanakları getirterek 
bu durumu değerlendireceğinizi ifade eden sözlerinizi kendi ağzınızdan orada 
göreceksiniz. Kendi kendinizi tekzip etmeyeceksiniz Sayın Başkan. Yani, bura-
da en doğal hakkımızı kullanmak istiyoruz.  

Ben şimdiye kadar Sayın Sadık Yakut'un Meclis Başkan Vekili olarak otu-
rumları yönetirken çok büyük bir haksızlığa imza attığına tanık olmadım. Ken-
disine hem benim saygım var hem de grubumun saygısı var, sevgisi de var. Biz 
adaletine inanıyoruz, doğru kararlar verdiğine inanıyoruz, bunu bir şekilde tas-
hih edeceğine inanıyoruz.  

Ve bakın, onar dakikadan iki kişinin usul hakkında, tutumunuz hakkında 
söz almasının yerine Sayın Sözen'e muhatap olduğu sözler karşılığında üç daki-
ka hiç olmazsa bir açıklama yapma fırsatı verseydiniz, bu şekilde bir süreci hep 
beraber yaşamayacaktık burada. Sayın Başkan, biraz da pratik düşünmek zo-
rundayız. Madem ekonomiden bahsediyoruz, bu konuda sizin de biraz daha du-
yarlı davranmanız gerekiyor.  

Değerli arkadaşlarım, çok şey söylendi. Sayın Başkanın tutumuyla ilgili bu 
sözlerimin yanı sıra bir iki ufak değerlendirmede bulunmama müsaade edin.  

Değerli arkadaşlarım, tabii ki karşılıklı laf atmalar arasında buradaki söz-
cülerin konuşmalarında kastı aşan birçok nokta kendiliğinden geliyor. Sayın 
Külcü konuşması sırasında da bu meyanda birçok ifadede bulundular. Bunları 
klasik, basit, sığ siyaset gereği olarak yıllardır sürdüregelen, yani siyasetin kla-
sik tarafları Türkiye'de birbirlerine ne söylüyorlarsa, Sayın Külcü de kendi pen-
ceresinden bunları tekrar etme görevini burada yerine getirdi. Onu da anlayışla 
karşılıyorum. Ama, Sayın Külcü'nün unutmaması gereken bir şey var. Konuş-
masını yaptı, görevini yaptı, belki salondan ayrıldı. Bilmiyorum, buradaysa, 
Külcü oradaysa… Evet, oradaymış. Ben, şunu hatırlatmak istiyorum Sayın 
Külcü'ye: Bugün bir açıklama yaptım, bunu orada da dile getirdim. Sayın Kül-
cü, anayasalar, çeşitli uygulamalar için temenni içeren, temenni getiren, dilek 
getiren metinler değildir.  

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sağ olun, iyi fark etmişsiniz! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Sizin fark etmenizi de diliyorum. Anayasa'nın 

102'nci maddesinin birinci fıkrasını okursanız, neyin ne olduğunu anlayabile-
cek kadar hukuk birikiminiz olduğuna inanıyorum. 102'nci maddenin… 

BAŞKAN - Sayın Koç… 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Ne çekip uzatıyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın Akbulut, lütfen… 
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HALUK KOÇ (Devamla) -…birinci fıkrasında, size, temel hukuk kuralla-
rını öğreten bazı cümleler var orada, deyimler var orada. Herhâlde bunu algıla-
yacak kadar bir açıklık içinde olacaksınız Sayın Akbulut.  

Temenni metinleri değildir, mutlaka bir düzen getirir, uygulama getirir. 
Bunun üzerinde birtakım yorumlar yaparken, bu temennilere kaymamak gere-
kir, bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani, sözleriniz sırasında bu konuda da 
oldukça değişik şeyler vardı.  

Bir de aile fotoğrafı sık sık gelir, Türkiye siyasetinde de klasiktir. Her dö-
nemin aile fotoğrafı vardır. Aile fotoğrafı deyince, böyle çok ilginç siyasi tas-
virler yapma düşüncesi geliyor aklıma. Geçmiş dönemde aile fotoğraflarında 
yeğenler vardı, suntalar vardı şunlar vardı bunlar vardı, önemli iş adamları var-
dı o döneme ait damgasını vuran. Bu dönemin aile fotoğrafını istiyor musun 
Sayın Külcü? Bu dönemin aile fotoğrafında -üzülerek söylüyorum- Sayın Baş-
bakan, burs alıp sonradan gemi sahibi olan mahdumu, sonradan özel ilişkiler 
içerisinde olan, genel müdürlük makamına yükselen sayın damadı, kefil olduğu 
Yasin El Kadı, öte yandan, kalın gözlükleriyle İsrailli Oferler, onların Türk or-
takları Kutmanlar, Hatay'daki Ali Dibolar, böyle bir aile fotoğrafını görmek ni-
ye istemiyorsunuz? İşte aile fotoğrafı bu. Bu dönemin aile fotoğrafı bu. (CHP 
sıralarından alkışlar)  

Ha, Cumhuriyet Halk Partisinin aile fotoğrafını merak ediyor musun? 
Cumhuriyet Halk Partisinin aile fotoğrafı, tam bağımsız, laik, demokratik, sos-
yal hukuk devletiyle tanımlanmış Türkiye Cumhuriyeti fotoğrafıdır. (CHP sıra-
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Sayın Başkan… 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Sözen. 
HALUK KOÇ ( Samsun) - Efendim, usul hakkında ikinci söz hakkı… 
BAŞKAN - Hayır, size kürsüye buyurun demedim Sayın Sözen. Ne söyle-

yecekseniz… 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Tutumunuzla ilgili ikinci konuşmacı olarak 

söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dikkat 

ederseniz, ne zaman sataşmayla ilgili söz alacak olsam, tarafsız olması bekle-
nen Meclis Başkan Vekilleri oturumu kapatarak içeriye giriyor. Perşembe günü 
bu acı tabloyu yaşadık. Söz istedim, daha cevap vermeden oturumu kapattı, git-
ti. Sonra hatasını anladı ve geldi, tekrar, bana sataşma dolayısıyla söz verdi.  

Şimdi, Sayın Yakut, bana "Tutanakları inceleyeceğim." diyor ve içeriye 
gidiyor, inceleyip incelemediğini, incelediyse sonucun ne olduğunu bana tebliğ 
etmeden oylama yapıyor. Bu, Büyük Meclise yakışıyor mu? Büyük Meclisin 
yönetimine yakışıyor mu? Hoş değil! 
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, benden evvel konuşan arkadaşımız, siyasi 
eleştiri anlayışı içerisinde geldi, iki kez adımı söyleyerek, bir mahkûmiyetten, 
bir de çöp yığınlarının gül bahçesi olmasından söz etti. Şimdi, müsaade ederse-
niz, bunlara birkaç cümleyle cevap vermek istiyorum. 

Öncelikle, bütün siyasetçilerin, özellikle AKP Hükûmetinin ve yönetiminin 
ders alması gereken bir olay var İSKİ olaylarının içerisinde. İSKİ olaylarıyla ilgi-
li iddia ortaya atıldığı zaman, siyasetçi kimliğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nurettin Sözen, İçişleri Bakanlığına başvurarak, bazı söylentiler olduğunu, bun-
ların çok acil olarak incelenmesi gerektiğini düşünerek İçişleri Bakanına başvur-
muştur. 10'u aşkın mülkiye müfettişi gelerek İSKİ'yi denetlemiştir. Henüz en 
ufak bir belge ortaya çıkmadan, ama bir karine olarak bir yanlışlık olabileceğini, 
usulsüzlük olacağını anladığı noktada da "Bu Genel Müdüre olan güvenim kay-
bolmuştur. Lütfen, bu Genel Müdürü görevden alın." demiştir İçişleri Bakanına. 
Bugüne kadar bu davranışı hangi AKP'li bakan yaptı; genel müdürleri hakkında, 
müsteşarları hakkında, memurları hakkında, kadrolar hakkında suistimal iddiaları 
olurken müfettiş istedi veya onların yargılanmalarını istedi? Ben bu davranışımla 
övünüyorum. Türk demokrasisine, Türk adaletine büyük bir saygı gösterdiğime, 
üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğime inanıyorum ve bütün ba-
kanlara ders olsun istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Bundan sonraki bakan-
lara da, bundan sonraki idarecilere de, bundan sonraki hükümetlere de, bundan 
sonraki belediye başkanlarına da bir ders olmasını isterdim. Bundan ders alsınlar 
insanlar ve bundan böyle, yanındakiler kardeşi bile olsa, arkadaşı bile olsa, bir 
suistimal şüphesi varsa müfettişleri istesinler ve götürsünler, yargıya teslim etsin-
ler. Biz de bunu yaptık. Sonra, bir bürokrat arkadaşımız mahkûm oldu, siyasetçi 
mahkûm olmadı. Burada siyasetçiyi konuşuyoruz. Bürokratlar hakkında yargı ka-
rarını verdi, yaptığı hatanın cezasını çekti. Bu hatanın içerisinde kalpazanlık yok-
tur. O bürokratın mahkûm olma kararlarının içinde ihaleye fesat karıştırmak yok-
tur, dolandırıcılık yoktur, evrakta tahrifat yapmak yoktur. Başka konulardan 
mahkûm olmuştur. Şimdi konumuzun dışında.  

RECEP KORAL (İstanbul) - Niye konumuzun dışında? 
NURETTİN SÖZEN (Devamla) - Ama, bu olayı öğrenin, bu olayı öğre-

nin.  
RECEP KORAL (İstanbul) - Söyleyin. 
NURETTİN SÖZEN (Devamla) - Bu olayı öğrenin ve bundan ders çıkar-

tın. Siz çıkartın, bundan sonra siyaset yapacak insanlar bu olaydan ders çıkart-
sınlar.  

Değerli arkadaşlarım, benden evvel konuşan o genç arkadaşımın 89-94 dö-
nemi değerlendirmesi için yaşı başı ve kültürü yetmez, yaptıklarımızı anlamaya 
ve değerlendirmeye yaşı başı ve kültürü yetmez.  

Ben bundan evvelki konuşmalarda söyledim, Sayın Erdoğan ve arkadaşları 
yaptıkları bir tek uluslararası projeden bahsetsinler. Burada söyledim, ben say-
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dım on tane, on beş tane uluslararası proje. Benim yaptıklarımın bir kısmını ta-
mamlamaktan öte bir tek projeye bile dokunmamışlardır, bir tek proje ortaya 
atmamışlardır.  

Çöp olayına gelince, çöp olayı, emeğe saygının, sendikalaşma, grevli toplu 
sözleşme düzenine inanmanın doğal bir sonucu. Biz, sosyal demokrat bir parti-
yiz, çalışanların emeğine saygı duyarız... 

RECEP KORAL (İstanbul) - Haydi canım! 
NURETTİN SÖZEN (Devamla) - ...sendikalaşmaya saygı duyarız... 
RECEP KORAL (İstanbul) - Haydi canım! 
NURETTİN SÖZEN (Devamla) - ...toplu sözleşmeye, greve saygı duya-

rız. Bu düzenin doğal bir sonucu olarak, bir grevde veya birkaç grevde eğer çöp 
yığınları yığılmışsa... 

RECEP KORAL (İstanbul) - İstanbul'dan önemli mi? 
NURETTİN SÖZEN (Devamla) - ...onları demokrasinin bir ürünü ve de-

mokrasinin bir çiçeği olarak kabul ederiz. [AK Parti sıralarından "Allah Allah!" 
sesleri, alkışlar(!)] 

RECEP KORAL (İstanbul) - İstanbul halkının sağlığından önemli mi? 
NURETTİN SÖZEN (Devamla) - Demokrasi yaşasın, toplu sözleşme dü-

zeni yaşasın, grev düzeni yaşasın, ama gerekiyorsa o çöpler de olsun. 
RECEP KORAL (İstanbul) - İstanbul halkı ölsün!  
NURETTİN SÖZEN (Devamla) - Demokrasi adına bu sıkıntıları çekmeyi 

toplumumuz kabul etmeli, inanmalı, alışmalı. Demokrasi ancak böyle kurulur, 
böyle gelişir, böyle sonuçlar verebilir.  

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sizin çiçekler de çok pis kokuyor!  
NURETTİN SÖZEN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, buradaki tezimiz, 

şundan kaçmayalım: Dosyaların konuşulmasından kaçmayalım. Biz de on sekiz 
yaşından beri mahkemelere gidip geliyoruz, yargılanıyoruz çeşitli alanlarda. On 
yedi yaşında, on sekiz yaşında başlayan yargılama hayatımız var. Önemli olan, 
yargıya gitmek değil, yargıya gidip ak alınla çıkmak, yani aklanmak, aklanmak. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Onun için başta Sayın Erdoğan'a ve bütün arkadaşlarına, fezlekeli, dosyalı, 
birden çok dosyası olan arkadaşlarıma aklanmayı tavsiye ediyorum. 

NAİL KAMACI (Antalya) - Öyle olsa, sıkıntıları olmaz.  
NURETTİN SÖZEN (Devamla) - Hele Sayın Erdoğan'a, bir cumhurbaş-

kanlığı yolculuğuna çıkarken, zaman var, aklanıp öyle cumhurbaşkanlığına 
aday olmasını öneriyorum. Yoksa, burada gelip gündem dışı konuşarak, dosya-
lardan söz etmeden... Ortada sözü edilen dosyalar var.  

BAŞKAN - Sayın Sözen...  
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NURETTİN SÖZEN (Devamla) - Bu dosyalar hakkında bildikleriniz var-
sa, bunları açıklayacaksınız.  

BAŞKAN - Sayın Sözen... 
NURETTİN SÖZEN (Devamla) - Tekrar ilan ediyorum… 
BAŞKAN - Sayın Sözen, bir saniye… Söz istediğiniz konuyla ilgili konu-

şur musunuz lütfen.  
NURETTİN SÖZEN (Devamla) - Benden evvel konuşan arkadaşım nasıl 

dosyası üzerinde, hangi anlayışla konuştuysa, ben de aynı anlayışla konuşuyo-
rum.  

BAŞKAN - Hayır, sizden önceki konuşanlar dosyayla ilgili konuştular Sa-
yın Sözen. Lütfen konunuzla ilgili konuşur musunuz. 

NURETTİN SÖZEN (Devamla) - Sayın Yakut, çok özenle izledim benden 
evvel konuşanları, hiçbiri dosya üzerinde konuşmadı. Onlara uyarıda bulunma-
dınız, bana uyarıda bulunuyorsunuz. Sözlerimi… 

BAŞKAN - Sayın Sözen, benim tutumumla ilgili söz istediniz, tutumumla 
ilgili konuşur musunuz.  

NURETTİN SÖZEN (Devamla) - Evet, Yakut Başkanın tutumuyla ilgili 
konuşuyorum: Tutumunu onaylamadığımızı, bu Meclise yakışmadığını, de-
mokrasiye yakışmadığını söylüyorum ve yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sözen. 
Sayın Sözen'in konuşması karşısında açıklama zarureti hasıl olmuştur.  
Başkanlık Divanınca, Sayın Koç'un karar yeter sayısı istemesi sebebiyle 

ara verilmiştir. Sayın Sözen'in tabiriyle, içeri girilmemiştir. Aynı oturumda ol-
madığı için de, talebiniz yerine getirilememiştir.  

Teşekkür ediyorum.  
Tutumum lehinde söz isteyen Recep Koral, İstanbul Milletvekili. 
Buyurun Sayın Koral. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Başkan, bu ne? Ne oluyor şimdi? 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Başkan, ihtiyacın var mı senin buna? 
RECEP KORAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Burada, konuyla ilgili, arkadaşlarımız söz aldılar. Bu söz alma sırasında, Sa-

yın Sözen'in, kendisiyle ilgili yanlış ifadeler bulunduğu gerekçesiyle söz talebi 
oldu, sataşma nedeniyle. Bunu, izlediğimiz kadarıyla, ilgili, kendi partisinin Grup 
Başkan Vekili ve Sayın Sözen Meclis Başkanlığına ilettiler ve akabinde de, hepi-
mizin gördüğü gibi, bir karar yeter sayısı isteme söz konusu oldu ve karar yeter 
sayısı olmadığından da oturum kapanma durumunda kaldı. Yeni bir oturum oldu-



22. Dönem Usul Tartışmaları (14.11.2002-31.7.2003) 
 

1943 
 

ğu için de, Sayın Başkan, her zaman olduğu gibi, her zaman izlediğimiz gibi, 
böyle bir söz verme yetkisinin olmadığını ifade etti. Bunun üzerine de, arkadaşla-
rımız tutum hakkında söz aldılar ve kendi görüşlerini ifade ettiler.  

Biz de, bugüne kadar yapılan uygulama içerisinde, bu tutumun doğru ol-
duğuna inandığımızı ifade etmek için söz aldık, ama, asla, ilgili arkadaşlarımı-
zın, kendileriyle ilgili bir sataşma söz konusu olduğunda, buna cevap verme 
haklarının da ellerinden alınmasının doğru olmadığını da ifade ediyoruz. Elbet-
te birileri konuşacak, diğer arkadaşlarımız da, ilgililer de bu konuda kendi doğ-
rularını ifade edecekler. Buna saygıyla bakıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, burada, bu konu ifade edilirken, İstanbul konuşuldu, 
İstanbul ile ilgili konuşmalar, İstanbul'un dünü, bugünü ve geleceği… Allah aş-
kına -şuradaki milletvekili arkadaşlarımızın mutlaka bir ayağı İstanbul'dadır- 
bir dününe bakın, bir bugününe bakın, bir de geleceğini şöyle hayal edin. Dağ-
lar kadar fark var. İstanbullu biliyor. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Yaşanıyor mu İstanbul'da? Eseriniz İstanbul işte! 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Vay bee! Trafikte kalırsın, yağmurda, ça-

murda kalırsın. 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, olmaz! Sayın 

Başkanın tutumu hakkında konuşun lütfen. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Başkanın tutumu hakkında konuş. 
RECEP KORAL (Devamla) - İstanbul'da, hani çöpleri gül bahçesine döndür-

dük! İstanbul'a bütün muhalefet milletvekillerimiz de gidiyordur, bir ayağı orada-
dır. İstanbul'un neresinden neresine giderlerse, ister TEM'den gitsinler ister E-5'ten 
ister bulvarlardan, ya gülle karşılaşırlar ya çimenle karşılaşırlar ya menekşelerle 
karşılaşırlar ya da mevsimi olduğu için lale ile karşılaşırlar, çöp dağlarıyla değil. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) Bunu İstanbullu görüyor, bütün Türkiye görüyor, 
dışarıdan gelenler görüyor arkadaşlar, lütfen… (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkanın tutumu hakkın-
da konuşun. 

RECEP KORAL (Devamla) - Bakın, kendinizle ilgili doğruları söylemeye 
devam edin, saygı duyuyorum, ama İstanbul'u konuşurken…(CHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Koral, lütfen…  
RECEP KORAL (Devamla) - İstanbullunun değil, Türkiye'nin… 
BAŞKAN - Sayın Koral, lütfen tutumumla ilgili konuşur musunuz? 
RECEP KORAL (Devamla) - Efendim, muhalefetteki arkadaşlara teşek-

kür ediyorum. Kendi Grup Başkan Vekillerinin ve kendi Sayın Milletvekilleri-
nin tutum hakkında konuşmadığını ifade ediyorlar. Demek ki, onlar konuşma-
dılar Sayın Başkanın tutumu hakkında. Hâlbuki, ben daha başlarken, Sayın 
Başkanın tutumunu desteklediğimi ifade ettim, onlar etmediler ve bununla neyi 
ettiğimi ifade etmeye çalışıyorum müsaade ederseniz; ama, gerek Sayın Grup 
Başkan Vekili gerekse Sayın Milletvekili bu hakla söz aldıkları hâlde, tutumun 
dışına çıkmak suretiyle… Grup Başkan Vekili bir miktar söyledi.  
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HALUK KOÇ (Samsun) - Tutumla ilgili çok konuştum. 
RECEP KORAL (Devamla) - Hele hele Sayın Sözen, neler konuştu. İşte, 

onlarla alakalı yanlış gerekçe olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani, çöp 
dağlarından asla gül olmaz, ama güller, laleler, menekşeler İstanbul'da açmıştır 
ve bunu bütün İstanbul, bütün Türkiye görmektedir.  

Bir ikinci husus; yani, İstanbul halkını, bir sendikal hak uğruna ölüme, 
hastalığa bırakabilir miyiz? Bırakmak mümkün mü? O gün de sendikal haklar 
vardı, bugün de fazlasıyla var. Niye o gün çöp dağları vardı, bugün yok? (CHP 
sıralarından gürültüler) İşte, yönetim farkı bu, yönetme farkı bu arkadaşlar! 
Türkiye'yi de böyle yönetiyoruz! Türkiye de böyle yönetiliyor! (AK Parti sıra-
larından alkışlar) Yönetimdeki anlayış ve uygulama farkı bu. Orada oturup da, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğunda oturup da dışarıdaki çöp 
dağlarını seyredemezsiniz, kimsenin buna hakkı yok. İşte, ondan sonraki yöne-
tim seyretmedi. Kendi küreği aldı, başladı, hiçbir yasal zorlama olmadan. Sen-
dikalarla oturup anlaşacaksınız, uzlaşacaksınız. Türkiye'de yönetim yapmak is-
teyenler, uzlaşmayı ön plana çıkaracaklar, kavgayı değil. Kavga ederseniz, Tür-
kiye de kaybeder, sendika da kaybeder, yöneticiler de kaybeder arkadaşlar. Lüt-
fen, bu konuya özellikle dikkat edelim. (CHP sıralarından gürültüler) 

Bir önemli husus da Sayın Başkan... Hekimbaşı çöplüğünü o günlerde yaşa-
dık. Bugün Türkiye'nin bu konuda problemi yok. Ama, üzülerek izlemiştim bu 
TCK çıkarken. TCK'da çevreyle alakalı, biliyorsunuz, cezalar gelmişti ve bu ceza-
larla ilgili, yerel yönetimler arıtma tesislerini yapsınlar diye bir erteleme oldu, bir, 
sene ertelemesi oldu. O zaman, "vay efendim, çevre katlediliyor, siz buna müsaade 
ediyorsunuz..." Yahu, çevre yıllarca bu hâldeydi, yönetimlere geldiniz, niye el atıp 
da yapmadınız? Elbette süre vereceksiniz, bu insanlar bunu yapacaklar.  

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Dünyanın en büyük çöp tesisini yaptım, 
dünyanın. 

RECEP KORAL (Devamla) - Gerek Çevre Bakanlığı gerekse yerel yöne-
timlerimiz hızla bu tesisleri yaparak, artık, o eski çevre… Gördünüz mü, He-
kimbaşı'ndaki patlayan çöplük gibi bir çöplük daha gördünüz mü? 

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - İstanbul'un değil, dünyanın en büyük çöp 
tesisini yaptım, dünyanın. 

RECEP KORAL (Devamla) - 94'ten bu yana gördünüz mü? Bırakınız Sa-
yın Başbakanın Belediye Başkanlığı dönemini.  

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Bırakamayız! 
RECEP KORAL (Devamla) - O günden bu güne gördünüz mü Türki-

ye'de? Buna asla müsaade etmeyiz yöneticiler olarak. AK Parti yönetimi buna 
asla müsaade etmemiştir ve böyle bir olay da asla vuku bulmamıştır, bundan 
sonra da bulmayacaktır. 
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Bir son olay da, Sayın Göknel… Ben konuşmayı gayet iyi dinledim, Sayın 
Külcü'nün konuşmasını, İstanbul olunca. Sayın Sözen'e, hapisle alakalı doğru-
dan hiçbir ifadesi bulunmadı; İSKİ'yle alakalı oldu, çöple alakalı direkt sataş-
ması oldu.  

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - "Bir arkadaşım tutuklandı." dedi. 
RECEP KORAL (Devamla) - Çöple alakalı… 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - "Bir arkadaşım tutuklandı." dedi, "Hapse 

girdi." dedi. 
RECEP KORAL (Devamla) - Doğru, arkadaşınız. Çünkü, İSKİ… 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Hepiniz arkadaşımsınız. 
RECEP KORAL (Devamla) - Hayır efendim… Hayır efendim… 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Sen de, Tayyip Bey de arkadaşımız. 
BAŞKAN - Sayın Koral, lütfen, Genel Kurula hitap eder misiniz.  
RECEP KORAL (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. Tabii…  
Değerli arkadaşlar, bakınız, İSKİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanıdır. O devirde de Sayın Sözen'di İSKİ'nin Yöne-
tim Kurulu Başkanı. Bir de genel müdürü vardı. O devirde Ergun Göknel. İS-
Kİ'de bir olay oldu, bir yolsuzluk oldu klor alımıyla ilgili, klorun kokusu çık-
mıştı, bütün İstanbul duymuştu klorun kokusunu, ama, bazı kimseler duyma-
mıştı ve eğer ki o günlerde o sayın genel müdürün ailevi bir problemi olmasay-
dı belki de duyulmayacaktı. Ailevi problem nedeniyle basına yansıdı ve o ne-
denden sonra, ailevi nedenle açıklama yapan bir bayan, hanımefendi nedeniyle 
de harekete geçildi ve o zamanki Genel Müdür, İSKİ'de klor alımında yolsuz-
luk yaptığından dolayı hapiste yattı. Ceza yedi, hapiste yattı.  

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Yönetim Kurulu Başkanı kimdi? 
RECEP KORAL (Devamla) - Tabii ki, Yönetim Kurulu, o devrin Büyük-

şehir Belediye Başkanı; ama, tabii ki, o başkana bugün buradan benim herhangi 
bir suçlamada bulunmam söz konusu değil. Niye? Çünkü, yargı, o başkana her-
hangi bir ceza vermedi. Vermedikten sonra da, bugün ima yoluyla bile olsa, 
onu söylemem mümkün değil; ama, Yönetim Kurulu Başkanı Büyükşehir Bele-
diye Başkanı ve o devirde İSKİ'de klor yolsuzluğu var. Yani, o yolsuzluğu Sa-
yın Külcü tespit ederken, doğru bir tespit yapmıştır. Dolayısıyla, sataşmaya 
meydan verecek bir söz, oradan doğmamaktadır. Bu nedenle de, Sayın Başka-
nın tutumu doğrudur.  

Bunları ifade etmek için söz aldım. Saygılar sunuyorum. (AK Parti sırala-
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Bu konudaki fikrimde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

  



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

1946 
 

TBMM'nin Cumhurbaşkanı seçimi için Anayasa'nın 102'nci maddesinde 
öngörülen üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanması gerektiği 
hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Kâtip üye Kâtip üye 
22 5 96 27.04.2007 57-63 Bülent Arınç Mehmet Daniş - 

 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Usul tartışması mı açtınız Sayın Başkanım? 
BAŞKAN - Aleyhte konuşan olursa 1 arkadaşıma daha, lehte konuşmak 

isterse 2 arkadaşıma daha onar dakika söz verebilirim. Şart değil, duruma göre. 
Ama, Sayın Anadol bu konu üzerinde iddialı, onu dinlememiz gerekiyor.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri ve bizi, her hareketimizi ekranlardan dikkatle takip eden Türk ulusu; 
hepinizi içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkana da, bana bu ola-
nağı tanıdığı için ayrıca teşekkür etmeyi bir borç sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, demin, meramımı anlatmaya çalıştım. Biz, bir parti-
ye yönetici seçmiyoruz, Türk milletine cumhurbaşkanı seçiyoruz. Biz, devlet 
organları arasında uyumu sağlamakla görevli bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. 
Türk ordusuna başkumandan seçiyoruz. Dolayısıyla, benim ve partimin bu ko-
nudaki duyarlılığını lütfen olgunlukla karşılayın. Bunu, sizden özellikle istir-
ham ediyorum.  

Değerli arkadaşlarım, Anayasa'nın 96'ncı maddesi genel bir kural koymuş-
tur ve diyor ki: "Anayasa'da, başkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır." Meclis Başkanımız da, bu 
maddeye dayanarak, bir aydır aşağı yukarı, çeşitli basın organlarında -eleştiri 
olarak söylemiyorum, bir saptama olarak söylüyorum- hakkını kullanıyor, açık-
lama hakkını. Tutumunu, daha Meclis oturumu açılmadan ortaya koydu "Ben, 
184'e bakarım, bu kanaate vardımsa oturumu açarım ve gereken işlemleri yapa-
rım." diye, daha en son dün, televizyonda, devlet televizyonunda ve özel tele-
vizyonlarda açıkladı. Oysa, bize göre "Anayasa'da başkaca bir hüküm yoksa" 
ibaresi, 96'dan hemen birkaç madde sonra gelen 102'nci maddede var. "Cum-
hurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu 
ile" yani, bu sayı 367'dir… (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Dinleyin arkadaşlar, dinleyin… 
BAŞKAN - Arkadaşlar, sayın milletvekilleri, lütfen… Müdahale etmeyiniz. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Dinleyin… Biraz sonra, karşı görüşte 

olan arkadaşlar da konuşacak burada, lütfen, dinleyin, dinleyin… 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Konuş konuş, önemli değil! 
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BAŞKAN - Sayın Anadol, siz devam edin efendim. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Lütfen… Lütfen… 
Buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Dolayısıyla, burada, mutlaka, 367 

milletvekili olduğunun saptanması gerekir. Bu da -Sayın Başkan kusura bak-
masın- İçtüzük'e göre, göz kararıyla saptanmaz.  

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Neye göre? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bu, ancak, elektronik yoklama veya 

ad okunma suretiyle yoklama, çeşitli yoklama usulleriyle, burada 376 milletve-
kilinin olduğu saptanır, oturum ancak ondan sonra açılabilir. (AK Parti sırala-
rından gürültüler) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Eğer, böyle bir yola gidilmezse, göz 

kararıyla 376'nın burada olduğu veya 184'ün burada olduğu gibi bir muameley-
le karşılaşırsak, arkadaşlar, bu, hukuken büyük bir Anayasa ihlalidir, hukuk ih-
lalidir önce, sonra Anayasa ihlalidir, sonra İçtüzük ihlalidir. Dolayısıyla, yapı-
lacak her işlem geçersizdir, yapılacak her oylama geçersizdir ve bundan doğa-
cak sorumluluklar, bize ve Cumhuriyet Halk Partisine ait değildir. Elbette, uya-
rılarımız dinlenmezse gideceğimiz yer, yine en büyük anayasal kurumlardan bi-
ri olan anayasa yargısıdır, Anayasa Mahkemesidir. Eğer, bu uyarılarımız dikka-
te alınmıyorsa, ben, sizleri tarihi sorumluluğunuzla baş başa bırakarak, salon-
dan ayrılmak zorunda kalacağım.  

Hepinize saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anadol.  
Sayın milletvekilleri, Sayın Anadol bir Partinin Grup Başkan Vekilidir, 

hukuki düşüncesini ifade ediyor. Yani, bunu sükûnetle dinlememiz ve kararı-
mızı vermemiz gerekir.  

Sayın Anadol, çok teşekkür ederim.  
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkanım… 
BAŞKAN - Bir saniye efendim… 
Başka, aleyhte konuşmak isteyen var mı tutumum hakkında? Yok.  
Lehte konuşmak isteyen var mı? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Sadullah Ergin konuşacaklar efendim.  
BAŞKAN - Sayın Sadullah Ergin, buyurun efendim.  
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Süreniz on dakika, ama, lütfen, daha az kullanın. (AK Parti sıralarından al-
kışlar; "Gitme, gitme" sesleri)  

BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri… Lütfen efendim…  
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Karşı görüşü de dinlemesi lazım Sayın 

Başkan.  
BAŞKAN - Sayın Sadullah Ergin, buyurun efendim.  
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.  
Değerli arkadaşlar, biraz önce söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş-

kan Vekili Sayın Anadol, Meclis Başkanının tutumunun aleyhinde görüşler be-
yan etti.  

Tarih tekerrürden ibaret. Yıl 1989, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ola-
rak, gene bu Parlamentoda toplantı yapılıyor. O gün, Anavatan Partisi Grubu 
Genel Kurulda, Cumhuriyet Halk Partisi yok, Sosyal Demokrat Halkçı Parti var 
ve o günkü Başkan Genel Kurulu açıyor "Toplantı yeter sayısı vardır, görüşme-
lere başlıyoruz." diyor. Bugün, Sayın Anadol bu şekilde bir çıkış yapıyor. O 
günkü tarihte, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Milletvekili Sayın Hasan Fehmi 
Güneş: 

"Sayın Başkan, bir talebim vardır -tutanaktan okuyorum- bu toplantıda 
SHP milletvekilleri yoktur. Gördüğünüz gibi, muhalefet partisinden kimse yok-
tur. Bu toplantıda sadece ANAP Grubu üyeleri vardır. Bunun tescil edilmesini 
rica ediyorum. (ANAP sıralarından gürültüler)  

Başkan - Lütfen, sayın milletvekilleri… Lütfen efendim… 
Hasan Fehmi Güneş (Devamla) - Bunun tescil edilmesi için yoklama ya-

pılmasını talep ediyorum.  
Başkan - Efendim, İçtüzüğümüz hükümleri muvacehesinde, Başkan tered-

düde düştüğü anda yoklama yapar. Görüyorum ki, beni tereddüde düşürecek bir 
durum şu anda mevcut değil efendim. Hiç şüpheye yer bırakmayacak bir şekil-
de, toplantı yeter sayısı vardır. Tekraren ifade ediyorum efendim. 

Hasan Fehmi Güneş (Devamla) - Sadece bir grubun üyeleri vardır, diğerle-
ri yoktur, bu da tereddüde mahal bırakmayacak kadar açıktır. 

Başkan - Böyle bir konuyu benim zapta geçirmeye yetkim olmadığı gibi, 
doğru olduğu kanaatini de taşımıyorum, çünkü, toplantı yeter sayısı vardır. Bi-
raz sonra Meclisin oluşumunun nasıl tecelli edeceğini hiçbirimizin bilmesi 
mümkün değildir.  

Hasan Fehmi Güneş (Devamla) - Efendim, doğruyu zapta geçireceksiniz; 
çünkü, bu, bir doğrudur. 

Başkan - Lütfen sayın milletvekilleri… Lütfen efendim… Lütfen… 
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Hasan Fehmi Güneş (Devamla) - Öyleyse, ben de, ANAP Grubunu kendi 
sorumluluğu ile baş başa bırakıyor ve terk ediyorum." (AK Parti sıralarından 
"Aynen" sesleri) 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Tekrar edilen film. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Bu, şu anda dinlediğimiz, izlediğimiz 

görüntünün tutanakları değil. Yıl 1989. 
Değerli arkadaşlar, Kıymetli Başkanım; 1989 yılında yaşanan bu tablo… 

O günkü şartlarda cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor. Birinci tur yapılıyor. 
Parlamentoda 450 milletvekili var. Aynı 102'nci madde muvacehesinde yapılı-
yor bu seçim. 102'nci maddenin üçüncü fıkrasındaki karar yeter sayısı nisabına 
göre seçimler yapılıyor. Birinci tur: Kullanılan oy 285. Yani, üçte 2 çoğunluk 
300 yapar 450 parlamenterin. Üçte 2'nin altındaki bir oyla birinci tur yapılıyor. 
Yeterli nisaba ulaşamadığı için ikinci tura geçiliyor üç gün sonra. İkinci turda 
284 oy kullanılıyor. Burada da nisap oluşmadığı için, üçüncü turda, Anaya-
sa'mızın 102'nci maddesinin üçüncü fıkrasında ifadesini bulan salt çoğunluk ile 
rahmetli Özal Cumhurbaşkanı seçiliyor ve rahmetli Özal vefat edinceye kadar 
bu ülkenin başında başarıyla cumhurbaşkanlığını ve milleti temsil ediyor. Niha-
yetinde, vefatıyla beraber yeni bir seçim yapılıyor. 

Burada şu tespitlerimi de ifade etmeden geçemeyeceğim: O gün bu sizin 
oturduğunuz sıralarda oturan Anavatan Partisi Grubu milletvekilleri, kendi ge-
nel başkanlarına ve cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bu haksızlık ve yanlış 
propaganda karşısında direndiler ve kendi adaylarını cumhurbaşkanı yaptılar. 
Aynı Anavatan Partisinin milletvekilleri bugün, maalesef -bir iki arkadaşımız 
hariç- bu salona girmeyerek, 1989'da kendi partilerinin milletvekillerinin ver-
miş olduğu demokrasi mücadelesini de inkâr ettiler maalesef. (AK Parti sırala-
rından alkışlar) 

Değerli Başkanım, son olarak. Anayasa'mızın 96'ncı maddesi, bu Parla-
mentoda "Toplantı ve karar yeter sayısı" demek suretiyle toplantı ve karar yeter 
sayısının birbirinden farklı nisaplar olduğunu hiçbir tereddüde yer bırakmaya-
cak şekilde izah etmiştir: Toplantı yeter sayısı nedir, karar yeter sayısı nedir. 
Ve cumhurbaşkanlığı seçimini düzenleyen 102'nci maddesi, çok net olarak, 
toplantı yeter sayısıyla ilgili olarak nisapları koymuştur, karar yeter sayısıyla il-
gili nisapları koymuştur.  

Şimdi, bugün ortaya çıkarak, bu karar yeter sayılarının toplantı yeter sayısı 
olduğunu iddia etmek, bu Parlamentonun bugüne kadarki olan geçmişteki tüm 
icraatlarını inkâr etmekle eş anlamlıdır. Zira, Anayasa'mızda yaklaşık 10 kadar 
ayrı karar yeter sayısı sayılmıştır; 139 vardır, salt çoğunluk vardır, 330 vardır, 
cumhurbaşkanlığı sorumluluğu için 408 arayan çoğunluk vardır, 367 vardır. 
Bütün bunlar Anayasa'nın değişik 10 maddesinde ifadesini bulan karar yeter sa-
yılarıdır ve bu Parlamentoda bugüne kadar bu kadar karar yeter sayılarının hiç-
bir tanesi toplantı yeter sayısı olarak uygulanmamıştır.  
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Tarihinde yoktur.  
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Anayasa Mahkemesine bu konuyla ilgi-

li defalarca gidilmiş, Anayasa Mahkemesi, sadece, karar yeter sayısı olup ol-
madığını incelemiştir. Dolayısıyla, bu değerli Parlamentonun üyeleri bu salona 
girerler ve fakat oy kullanmayabilirler. Bu açıdan baktığımızda, bugüne kadar 
Parlamento tarihindeki uygulamalar, geçmiş cumhurbaşkanı seçimlerindeki so-
mut örnekler, Anayasamızın bariz hükümleri karşısında bu itirazın doğru olma-
dığını ve Sayın Meclis Başkanının tutumunun doğru olduğunu ifadeyle, Meclis 
Başkanlık Divanı'nın tutumunu desteklediğimizi ifade ediyor, Genel Kurulu 
saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergin.  
Tutumum hakkında lehte konuşmak üzere, Denizli Milletvekili Sayın Üm-

met Kandoğan.  
Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Kandoğan, süreniz on dakika efendim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sizleri saygıyla selamlıyorum.  
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihî günlerinden birini yaşıyor. 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye'de her zaman sıkıntılı süreçler geçirmiş ve 
o sıkıntılı süreçlerin neticesinde, bu Parlamentoda cumhurbaşkanları seçilmiştir. 
Ama, ilk defa olarak, seçilecek olan bir cumhurbaşkanıyla ilgili olarak, Mecliste 
verilmesi gereken kararın Anayasa Mahkemesine götürülmesi ve neticenin orada 
tayin edilmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Biz, yıllardan beri, hep, Meclis iradesi-
nin üstünlüğünü savunduk, halk iradesini savunduk. Sözlerimize başlarken, ana 
muhalefet ve diğer muhalefet partisi milletvekilleri de, hep "bu yüce çatının altın-
da" diye sözlere başladık. Ama bugün gelinen noktada, bu meselenin, 367 şartı 
aranarak Anayasa Mahkemesine götürülmesi karşısında bir tavır koymak maksa-
dıyla, demokrasinin yanında olduğumu göstermek için, Meclisin hür iradesinin 
her şeyin üstünde olduğunu bütün Türkiye'ye göstermek için, ben, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisindeyim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Aynı Anayasa'yla Türkiye Büyük Millet Meclisinden üç cumhurbaşkanı 
seçilmiş. Peki, o gün neredeydiniz? Niçin Anayasa Mahkemesine gitmediniz? 
Niçin 367 şartının aranmasıyla ilgili olarak, o dönemin muhalefet partileri, bu 
meseleyi Anayasa Mahkemesinde çözmek için niçin Anayasa Mahkemesine 
götürmediniz?  

Sayın Anadol, ben lise çağlarında talebe iken, siz gene bu Parlamentoday-
dınız. (AK Parti sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, adımdan bahsediyor… 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, ben lise çağlarındayken siz bu 

Parlamentodaydınız. Niçin, geçmişte bu 367 meselesini bu şekilde gündeme 
getirip, Anayasa Mahkemesine götürülmesi noktasında herhangi bir faaliyet 
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içerisinde olmadınız? Ama, bugün, Meclis ne zaman ki hür iradesiyle bir cum-
hurbaşkanı seçme kararlılığını göstermek için burada toplanmış milletvekilleri. 
Ama, bu seçimi zorlaştırmak, bu Meclisin kararıyla seçilmesi gereken cumhur-
başkanıyla ilgili olarak yüce mahkemenin kararını beklemenin yanlış olduğu 
inancındayım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Benim günlerden beri telefonlarım susmuyor. Bütün vatandaşlarımızın 
"Bu noktada oy verin veya vermeyin, ama, bu dayatma karşısında, ne olur, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinde yer alın." telefonlarını, mesajlarını aldım. (AK 
Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)  

Ben, tekrar ediyorum: Bugün, bu yüce çatının en kutsal çatı olduğunu, bu 
noktada son sözü söyleme kararlılığının halkın hür iradeleriyle, oylarıyla seçil-
miş milletvekilleri tarafından verilmesi gerektiğini, seçimin Parlamentoda baş-
layıp Parlamentoda bitmesi gerektiği inancını taşıdığım için ben bugün burada-
yım. Ben, huzurlarınızda şu anda Doğru Yol Partisi milletvekili olarak bu ko-
nuşmaları yapıyorum, partimin bu konuyla ilgili olarak almış olduğu kararı da 
demokratik bulmadığım için… (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Çünkü, bugün, Doğru Yol Partisi misyonu, 46 Demokrat Parti ve daha sonraki 
Adalet Parti misyonunun devamıdır. Bu misyon, bu Meclisin her zaman açık 
olmasını savunmuştur; bu Meclisin üzerinde tahakküm sağlamak isteyenlere 
karşı hep dik duran bir misyondur, ama, bugün gelinen noktada, Meclise giril-
memesi noktasında ortaya konulmuş olan iradeye karşı halkın bu noktadaki dü-
şüncelerinin, hislerinin tercümanı olmak maksadıyla, Hatay Milletvekilimiz Sa-
yın Mehmet Eraslan'la birlikte Parlamentoya girme kararı aldığımızı ifade edi-
yor… (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) …Sayın Başkanın bu tu-
tumunun son derece yerinde olduğunu ifade ediyor, cumhurbaşkanlığı seçimi-
nin milletimize, memleketimize hayırlar getirmesi temennisiyle sizleri saygıyla 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)  

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri; Sayın Anadol, biraz önceki ko-

nuşmaları sırasında, iki defa, sehven "üç yüz yetmiş altı" rakamını ifade ettiğini 
söylediler, doğrusu "üç yüz altmış yedi" olacaktı. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzük'ümüzün 63'üncü maddesine uygun olarak, 
Sayın Anadol'un talebi üzerine bir usul tartışması veya Başkanın tutumu üze-
rinde bir tartışma açtım. Aleyhte, Sayın Anadol görüşlerini ifade ettiler; lehte, 
Sayın Ergin ve Sayın Kandoğan görüşlerini ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlar, şöyle bir toparlama yaparak, gerekirse oylarınıza mü-
racaat edeceğim. Ben tutumumun doğru olduğuna inanıyorum. Bunun da ge-
rekçeleri şunlardır…  

Sayın Anadol'a da şunu hatırlatmak istiyorum: Bizim İçtüzük'ümüze göre 
57'nci maddenin fıkrasında "Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilirken, 
yirmi milletvekili ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapıl-
masını isteyebilir." diyor.  
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Seçimlerden önce bir yoklama talebi mümkün değil. Ancak ben bugünkü 
tartışmalara bakarak bir yoklama talebinde milletvekillerimizin bulunabilmesi-
ni teminen önce bir Başkanlık sunuşunda bulunacağım. Bu Başkanlık sunuşu 
işari oya sunulacaktır. Sayın Anadol'dan ricam, yoklama talebinde ısrar ediyor-
larsa, 20 arkadaşlarını bulup lütfen Genel Kurula getirsinler, biraz sonra oyla-
ma yapacağım. (AK Parti sıralarından alkışlar)  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkanım… 
BAŞKAN - Buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Benim talebim yanlış anlaşıldı sanıyorum.  
BAŞKAN - Estağfurullah.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ben, zatıalinizin, Meclis Başkanımızın, 

Cumhurbaşkanlığıyla ilgili bu seçimde toplantıyı açmadan önce mutlaka yokla-
ma yapmasını… 

BAŞKAN - Tamam. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - …ve 367 rakamının saptanmasını istedim.  
BAŞKAN - Tamam.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Talebim buydu.  
BAŞKAN - Teşekkür ederim.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Şimdi bunun dışına çıkılarak, yoklama is-

teyerek mevcut olmayan çoğunluğu, 367'yi artırma yolundaki… 
BAŞKAN - Tamam. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - …bir karara uymamız söz konusu değil. 
BAŞKAN - Tamam. Bütün sözleriniz tutanağa geçiyor. Ben de bir Başkan 

olarak milletvekillerimizin hukukunu gözetmek zorundayım.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Eğer yoklama talebi olacaksa, ancak böyle mümkün olabilir.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, siz yapmayacaksınız yani… 
BAŞKAN - Tamam. Peki efendim.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yoklama yapmayacaksınız yani… 
BAŞKAN - Yani 20 arkadaşımız gelmeyecek biraz sonra ve oylamada bu-

lunmayacak… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır hayır, 367'yi tespit etmiyorsunuz 

yani. Peki… 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim, teşekkür ederim.  
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tamam efendim. Siz 367'yi tespit etmi-
yorsunuz.  

BAŞKAN - Tamam efendim. Çok teşekkürler.  
Sayın milletvekilleri, 96'ncı madde ve 102'nci maddeler konusunda bütün 

milletvekillerimiz bilgi sahibidir. Yani toplantı yeter sayısını öngören 96'ncı 
maddenin pek çok uygulamaları olmuştur. 102'nci madde de seçimle ve kararla 
ilgilidir, onun da pek çok uygulamaları olmuştur. Ben, bu konuda, Sayın Ana-
dol'un da ifade ettiği gibi, pek çok programa çıktım, herkesin bir şey söylediği 
yerde Meclisimizin istikrar bulmuş uygulamalarını anlattım. Ancak, bu tartışma 
üzerine, izin verirseniz, biz 1982 Anayasası'nı uyguluyoruz, 1961 Anayasası'nı 
uygulamıyoruz. 1961 Anayasası'nda iki meclisli bir sistem vardı. Toplantı ve 
karar yeter sayısı salt çoğunluk olarak belirlenmişti.  

1982 Anayasası yapılırken, 1961 Anayasası'yla ortaya çıkan uygulamadaki 
pek çok aksaklıklar dikkate alınarak yeni düzenlemeler yapıldı. Başkaca bir hü-
küm yoksa, üçte 1'lik toplantı yeter sayısı, ama pek çok şey için de ayrıca, nite-
likli çoğunluklar ve karar yeter sayıları öngörüldü. Bunu ben söylemiyorum.  

1982 Anayasası, bildiğiniz gibi, hem Danışma Meclisinin Anayasa Komis-
yonunda hem Millî Güvenlik Konseyinin Anayasa Komisyonunda görüşüldü 
ve o şekilde kabul edildi. Eğer arzu ediyorsanız -ki, burada gerek olduğunu dü-
şünüyorum. Biz, bildiğiniz gibi, her maddenin bir gerekçesini, kanun tasarı ve 
tekliflerinde, ayrıca, genel gerekçeyi de ortaya koyarız- Millî Güvenlik Konse-
yinin ve Danışma Meclisinin Anayasa Komisyonlarında bu maddelerin gerek-
çesi şöyle belirlenmiştir, 96'ncı maddenin gerekçesini okuyorum: "1961 Anaya-
sası'nın 86'ncı maddesinde düzenlenmiş olan toplantı ve karar yeter sayısı, 
1961 Anayasası'nın uygulandığı dönemde Meclis toplantılarının ve karar alma 
zorluklarının ortaya çıkması nedeniyle yeniden gözden geçirilmek suretiyle dü-
zenlenmiştir. Getirilen yeniliklerin Meclis toplantılarına istikrar getireceği ve 
kararların daha kolay ve daha tutarlı olmasını sağlayacağı görüşü Komisyonu-
muza hâkim olmuştur. Yeni düzenleme şöyledir: Anayasa'da başka bir hüküm 
mevcut değilse, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının üçte biriyle 
toplanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yukarıdaki şartlarda yaptığı top-
lantıda, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alabilecektir, ancak ka-
rar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayının dörtte birinin bir fazlasından az 
olamaz. Bu suretle, Anayasa'da öngörülmeyen hâller dışında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin toplanması kolaylaştırılmış olmaktadır." Ben söylemiyorum 
bunu. Bu maddeyi Anayasa'ya koyan her iki komisyon, aynen, ortak olarak ge-
rekçesini almış.  

102'nci maddenin gerekçesini okuyorum: -Burada, "seçim" düzenlenmiş-
tir- "Seçilmesi Meclis tarafından yapılmaktadır. -Gerekçeyi aynen okuyorum- 
Ancak, ilk iki oylamada herhangi bir aday üçte iki çoğunlukla Başkan seçile-
mezse üçüncü turda salt çoğunluk aranacaktır. Üçüncü turda da salt çoğunluk 
elde edilemezse, üçüncü turda en fazla oy alan iki aday arasından…" Bildiğiniz 
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şeyleri söylüyorlar. "Türkiye Büyük Millet Meclisi, uzun olmayan bir süre so-
nunda tercih yapmaya zorlanmakta -bu, 61'de yoktu- ve seçimin müzminleşme-
si önlenmektedir. Seçimlerin uzamasının gerek Devlet Başkanlığı makamı ve 
gerekse seçilecek kişiler için arzu edilmeyen eğilim ve düşüncelerin doğmasına 
yol açtığı görülmüştür. Bundan dolayı, 61 Anayasası'ndan farklı olarak, dör-
düncü turda sonuç alınamazsa, Cumhurbaşkanınca, milletvekilleri seçimlerinin 
yenilenmesi uygun görülmüştür."  

Değerli arkadaşlar, yine, 82 Anayasası'nı hazırlayan Danışma Meclisinin 
Adalet Komisyonu Sözcüsü Sayın Profesör Doktor Turgut Tan'ın tutanaklara 
geçen ifadesini okuyorum: "Anayasa'nın hiçbir maddesinde, biz, özel toplantı 
yeter sayısı koymadık." diyor. Toplantı yeter sayısının 96'ncı maddede, seçim 
için yeterli olan, gerekli olan karar yeter sayısının da 102'nci maddede öngörül-
müş olduğunu düşünerek, ben, bu uygulamayı yapıyorum.  

Bir de, Meclisinizin kararını -kendim buna inanmakla birlikte- almak isti-
yorum.  

Meclisi açarken uyguladığım yöntemin Anayasa ve İçtüzük'e uygun oldu-
ğunu, tutumumun doğru olduğunu kabul edenler lütfen işaret etsinler… Tutu-
mumun yanlış olduğunu, Anayasa ve İç Tüzük'e aykırı olduğunu kabul eden-
ler… Sayın Anadol tek başına… Teşekkür ederim. Tutumum doğrudur, uygu-
lamam doğrudur. Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Cumhurbaşkanlığınca bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderme tezke-
resinin Genel Kurulun bilgisine sunulmadan, Başkanlıkça havale edildiği 
komisyonlardaki görüşmelerine kırk sekiz saat geçmeden başlanmasının  
komisyona tavsiye edilmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisinin İç Tüzük'e 
aykırı olduğu hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

22 5 113 26.05.2007 157-161 Nevzat 
Pakdil 

Ahmet 
Küçük 

Mehmet 
Daniş 

 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu anda Adalet 

ve Kalkınma Partisinin vermiş olduğu bir grup önerisi üzerinde tartışıyoruz. Bu-
nun usule uygun olmadığına ilişkin görüşlerimizi 63'üncü madde uyarınca ifade 
etmeye çalışıyorum, yani Başkanın uygulamasının aleyhinde konuşuyorum.  

Şimdi, değerli arkadaşlarım, sabahleyin saat 10.30'da Danışma Kurulu 
toplantıya çağrıldı. Bu toplantıda uzlaşma sağlanamadı, anlaşma sağlanamadı. 
Buna dayanılarak İçtüzük'ün verdiği bir hakkı kullanmak amacıyla Sayın Ada-
let ve Kalkınma Partisi Grubu, bir öneri sundu. Bu önerinin birinci bölümü 
gündemle ilgilidir. Dolayısıyla, o konunun, burada, gündemle ilgili bölümün 
konuşulmasına engel bir durum söz konusu değildir. Yani, gündemin sıraların-
da yapılması gereken değişikliklerle ilgili bir sorun yoktur. Ama, bu önerinin 
ikinci bölümünü teşkil eden Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin komisyonlarda gö-
rüşme süresinin kırk sekiz saat beklemeden başlamasına ilişkin bölümü usule 
aykırıdır. Neden aykırıdır? Çünkü, bu grup önerisinin dayanağı olan Danışma 
Kurulunun yapıldığı saatlerde, daha, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclisin bil-
gisine sunulmamıştı. 

OYA ARASLI (Ankara) - Gündemine girmemiştir. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Meclisin bilgisine neden sunulmaktadır tezkere? 

Milletvekillerinin bundan haberdar olmasıyla ilgili bir uyarıdır bu ve de Meclis 
çalışmalarının başlangıcını sağlamak amacını güder bu. Burada okunan tezke-
reyle, tezkerenin okunmasından sonra, Cumhurbaşkanlığının tezkeresi üzerinde 
yapılacak çalışmaların başlaması gerekir. Bu saatten önceki bir saatte, aşağı yu-
karı bir saat önceki bir saatte, bu konuyla ilgili bir karar alınmış olması veya 
alınan karara orada bir temel hazırlanmış olması, bir yeni İçtüzük maddesi yaz-
mak anlamına gelir. Bu ise bizim çalışma usullerimize aykırıdır. Bu konuda 
fazlaca ısrarlı olmanın, pratik hiçbir faydası da yoktur. Çünkü, bugün, bu iş ya-
pılmaz. Danışma Kurulunu yarın toplantıya çağırırsınız, burada okunduğu için, 
artık, süreç başlamıştır. O süreci yönlendirmeye dönük bir karar alma konusun-
da, hem Danışma Kurulunun hem de Danışma Kurulu karar vermiyorsa grup 
önerisi yaparak o grup önerisi Mecliste kabul edildiği takdirde Meclisimiz tara-
fından, bu müzakere usulü süreci üzerinde kararlar alabilirsiniz ve ne kaybeder-
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siniz? Bir gün kaybetmiş olursunuz.Bir gün kaybetmemek, hemen, derhâl bu 
işe başlama konusunda ısrar etmek, sizin, yeniden bir İçtüzük hatası işlemeniz 
sonucunu doğurur ve burada, Meclisin tarihine yakışmayan birtakım yanlış ge-
leneklere sebebiyet verebilecek bir dönemi başlatmış olursunuz. Uyarımız, 
usullere uyun.  

Bakın, biz, size her vesileyle birtakım usulleri hatırlatıyoruz. Siz bunları 
bizim uyarılarımıza rağmen dikkate almıyorsunuz ve o yüzden Türkiye'de bir-
takım gerginlikler oluyor, zaman kaybı oluyor, partiler arasındaki ilişkiler bo-
zuluyor ve toplumda bir kargaşa, kaos yaratılmasına sebep oluyorsunuz. Böyle-
sine bir konuda, bir gün sonra yapılması mümkün bir işi illa bugün, bütün usul-
leri aşarak, taşarak, çiğneyerek yapacağız diyorsanız, o sizin bileceğiniz iştir, 
ama, yaptığınız hataların altında ezilme noktasına geldiğiniz zaman, bizim bu 
uyarılarımızı hatırlarsanız, onun bir işe yaramadığını o zaman görürsünüz.  

Ben vakit geçmeden size ifade ediyorum, bir kez daha ifade ediyorum. 
Cumhurbaşkanının gönderdiği tezkere burada okunmadan, Anayasa değişikliğiy-
le ilgili Meclisteki ikinci dönem müzakere süreci başlamadan, sanki başlamış gi-
bi kabul ederek, ondan bir saat önce bir Danışma Kurulu toplamak, orada anlaş-
ma olmadı diye, ona dayalı olarak buraya bir öneri getirerek Meclisi de, Komis-
yonu da sıkboğaz etmeye hakkınız yoktur. Tekrar ediyorum, bu bir İçtüzük ihlali-
dir, yeni bir İçtüzük maddesi yazma anlamına gelir. Bu hatadan dönün. Sayın 
Başkan, siz bunu önleyebilirsiniz. Meclis Başkanı olarak, bu usulsüzlüğü burada 
keserseniz, konuyu kendi hukuki mecrasına, Tüzük'ün öngördüğü mecraya sok-
muş olursunuz ve böylece de, çok önemli bir konuda Meclisin tarihine geçebile-
cek, Meclis zabıtlarına geçebilecek bir durumu siz önlemiş olabilirsiniz.  

Hepinize saygılar sunuyorum ve hepinizden bu görüşe uygun hareket et-
menizi rica ediyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Topuz.  
Sayın Oya Araslı, Ankara Milletvekili, tutumumun aleyhinde…  
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Bir aleyhte bir lehte vermiyor musunuz? 
BAŞKAN - Şu anda bir talep yok lehte konuyla ilgili. 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin çalışma esasları İçtüzük'te gösterilir, ama, bunun ya-
nında, Başkanlık Divanının uygulamalarıyla, burada yapılan uygulamalarla 
oluşmuş birtakım gelenekler de İçtüzük'ün birer parçası olarak buradaki çalışma 
düzenimizi belirler, ama, bizim parlamenter sistemimizin gelenekleri, gündeme 
girmemiş herhangi bir hususla ilgili, burada onun gündemdeki sırasını, görüşül-
me sürelerindeki kısaltmaları içeren birtakım görüşmelerin yapılmamasıdır. Bir 
husus ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine girdikten sonra, bu tür 
öneriler üzerine, görüşülme sırası veya görüşülmesinde uyulacak süreler hakkın-
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daki kısaltmalar gündeme taşınabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bunlarla 
ilgili kararlar verilebilir. Ama, şu anda görüyoruz ki, ilk defa, burada, Meclis 
kürsüsünde okunması sonucunda muttali olduğumuz Cumhurbaşkanı tezkeresi-
ne ilişkin olarak bir Anayasa değişikliği teklifinin komisyonda ikinci kere görü-
şülmesine ilişkin sürelerle ilgili bir kısaltma önerisi, bir siyasi parti grubu tara-
fından Türkiye Büyük Millet Meclisine taşınıyor. Bu, olmaması gereken bir hu-
sustur, çünkü, gündeme girmeyen bir hususla ilgili bu tür görüşmelerin yapılma-
masının bir nedeni vardır. Bunun temel nedeni de, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si üyesine ve onun yasama çalışmalarına yapacağı katkıya gösterilen saygıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi neyi görüşeceğini etraflıca incelesin, hangi 
katkıyı yapacağını belirlesin ve bu katkıyı Anayasa'nın 87'nci maddesinin ön-
gördüğü biçimde yasama çalışmalarına yansıtabilsin diyedir.  

Her kuralın bir amacı vardır. Her kuralın yöneldiği, çalışmaları iyileştir-
meye yönelik bir husus vardır. Bu kuralın amacı da budur. Ama, şimdi görüyo-
ruz ki, gündeme, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine girmemiş olan 
bir hususla ilgili birtakım kararlar almaya yönlendiriliyoruz. Bir önerge bizi bu-
nu müzakereye ve bunun üzerinde kararlar almaya yönlendiriyor. Buna imkân 
verirsek değerli arkadaşlarım, buradaki varlık nedenimizi inkâr etmiş oluruz. 
Bizim buradaki varlık nedenimiz, yasama çalışmalarına katkı yapmaktır. Millet 
bunun için bize vekâlet vermiştir. Bu görevimizden, bu yetkimizden sarfınazar 
etmemiz diye bir olay söz konusu değil. Bu görevi Anayasa'nın öngördüğü bi-
çimde yerine getirmek durumundayız. Bu görevi yerine getirmemizin temelin-
de de, "Görüşeceğimiz konuları iyice tetkik." yazar. Eğer birileri, "Nasıl olsa 
biz getiririz, şöyle oy da kullanırsınız deriz. Bizim de çoğunluğumuz var, des-
tekler bizi, her işi en kısa zamanda çıkartırız." zihniyetiyle hareket ediyorsa, bi-
liniz ki, buna hepimizin isyan etmemiz gerekir. Eğer Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi olarak bu çatının altında görev yapıyorsak, bu görevimizi gere-
ğince yerine getirmek istiyorsak, böyle bir tutuma herkesten önce, milletvekili 
sıfatını taşıyanlar olarak bizim isyan etmemiz gerekir. Çünkü, bu bizim katkı-
mızı hiçe indirgemeye yönelik bir durumdur. 

 Burada yeni bir İçtüzük kuralı ihdas edilmiştir. Bu görüşmenin önümüze 
getirilmesiyle ve görüşmeye başlanılmasıyla yeni bir İçtüzük kuralı ihdas edil-
miş olacaktır ve bu, Anayasa'nın 87'nci maddesine aykırıdır, milletvekilliği gö-
revimize aykırıdır. Bizi parmak kaldıran birer mekanizmaya indirgemeye yöne-
lik bir uygulamadır. Böyle bir durumu kabul edebiliyorsanız, bu önerinin peşin-
den gidiniz. Ama, "ben milletvekiliyim, milletin bana verdiği görevi gereğince 
yerine getireceğim her yerde" diyorsanız, size bu tür muameleler yapılmasına 
isyan ediniz ve bu önergenin peşinde gitmeyiniz, aleyhinde oy kullanınız. Bu 
iki seçenek bu kadar açık ve seçik biçimde ortadadır. 

Ben uyarımı yaptıktan sonra, bu yüce Meclisin altında görev yapan siz de-
ğerli arkadaşlarımın milletvekili sıfatının gerektirdiği doğrultuda oyunuzu kul-
lanacağınıza inanıyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, tutumunuzun lehinde söz is-
tiyorum. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) -Öğrenecek çok şeyiniz var daha. 
BAŞKAN - Sayın Salih Kapusuz, Ankara Milletvekili, tutumumun lehinde. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş-

larım; hepinizi en derin saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum.İyi bir ça-
lışma günü hepimiz için temenni ediyorum.  

Değerli arkadaşlar, AK Parti Grubunun bir önerisi bahane edilerek bir usul 
tartışması talep edilmiştir. Elbette usul tartışmalarının bu Mecliste ilk defa ya-
pıldığını söylemiyorum. Ama, ilgi kurulan, bahane edilerek, ortaya getirilen bu 
tartışmayı ise, gerçek anlamda yadırgadığımı da ifade etmek istiyorum.  

İçtüzük çok açık. Meclis çalışmalarıyla ilgili olarak herhangi bir konuda 
İçtüzük'ün 19'uncu maddesine göre, gruplar, Hükûmet, Meclis Başkanlığı talep 
getirir, orada mutabakat sağlanırsa bunun adına "Danışma Kurulu önerisi" sağ-
lanamaması halinde de ne yapılır? Grup önerisi olarak getirilir. 

Değerli arkadaşım konuşmasında diyor ki: "Bu önerinin birinci kısmı geti-
rilebilir, ama ikinci kısmı getirilemez." Doğrusu, bir grup önerisinin, önce geti-
rilip getirilmeyeceğini tartışmaya açarken, bir kısmının getirileceğini, diğer kıs-
mının da getirilemeyeceğini söylemek, herhâlde bu önerinin usul tartışmasının 
ruh hâlini de orta yere koyuyor.  

OYA ARASLI (Ankara) - Allah, Allah!  
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sen öyle de! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet. 
Efendim, bir başka şey daha. Yine, bir değerli konuşmacı "Milletvekilleri-

ni isyana teşvik ediyorum." diyor. İşte, ruh hâli dediğim şey budur. (AK Parti 
sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)  

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Salih Bey, yanlış yorumluyorsu-
nuz. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Aynaya bak Salih Bey! 
OYA ARASLI (Ankara) - Kendi ruh hâlinize bakın! Millet sizi izliyor! 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sen kendi ruh hâline bak! 
OYA ARASLI (Ankara) - Başka türlü göstermeye çalışıyorsunuz siz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu Mecliste kimi neyin isyanına davet et-

tiğinizi anlamak kadar yadırgatıcı olan bir şey olamaz. 
Değerli arkadaşlar, milletvekillerinin katkısından bahsediliyor. Doğrudur, 

milletvekillerinin katkısı hangi konuda? Komisyon safhası var, Genel Kurul 
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safhası var. Bizim getirdiğimiz önerge nedir? Dün Cumhurbaşkanı iade etmiş, 
Meclis Başkanlığı komisyona havale etmiş, akşamdan komisyona intikal etmiş, 
Türk medyasında yer almış, herkesin tartıştığı, herkesin günlerce gereksiz yere 
beklemiş olduğu bir hususla ilgili olarak bir konuyu siz buraya getiriyorsunuz.  

OYA ARASLI (Ankara) - Ne demek gereksiz yere beklemesi? "Gereksiz 
yere." ne demek? Gereksiz olan ne? 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Getirirken, efendim, biz bunu Genel Ku-
rul için önermiş olsak ilk fırsatta akla gelebilir, diyebilirsiniz ki, efendim, Ge-
nel Kurulda arkadaşlarımız bunu takip etmediler. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Senin amacın Meclisi küçük düşürmek!  
OYA ARASLI (Ankara) - Ne münasebet! Cumhurbaşkanının gerekçesini 

öğrenmek istiyoruz, tetkik etmek istiyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bizim önerdiğimiz şey; komisyon, gerek-

li görmesi hâlinde kırk sekiz saat geçmeden gündemine alsın. Yani, Genel Ku-
rulun gündemine değil, komisyonun gündemine alınması önerimizdir.  

OYA ARASLI (Ankara) - Cumhurbaşkanının iade gerekçesini tetkik et-
mek istiyoruz. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Eğer Genel Kurulumuz bunu bekleyecek, 
bununla ilgili olarak, sizlerle alakalı olarak, sizin arzınıza göre çalışacak olsa… 

OYA ARASLI (Ankara) - Millî iradeye saygınız bu kadar! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - …zaten bu Meclisi yok sayıyorsunuz, "ge-

reksiz" diyorsunuz, "süresi bitti" diyorsunuz, halka inanmıyorsunuz, Meclise 
inanmıyorsunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

OYA ARASLI (Ankara) - Millî iradeye saygınız bu kadar! Saygı göster-
miyorsunuz millî iradeye! 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Alacağın kararların hepsi sakat şimdi. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ne yapmamızı istediğinizi anlamakta da 

güçlük çekiyorum değerli arkadaşlar.  
Şimdi, biz, açık bir dille ifade etmek istiyoruz ki, bu gelen tezkere, yani ia-

de edilmiş olan Anayasa paketi, Anayasa Komisyonunda kırk sekiz saat geç-
meden gündeme alınması konusunda tavsiye edelim. Bunun usulle, bunun ku-
ralları tanımamakla… 

OYA ARASLI (Ankara) - Ona biz karşı çıkmıyoruz ki. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - …bunun usulleri yok etmekle bir alakasını… 
OYA ARASLI (Ankara) - Ona karşı çıkmıyoruz ki.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - …neyle kurduklarını da bulamadım. Dik-

katli bir şeklide dinledim.  
OYA ARASLI (Ankara) - Ne dediğimizi anlamıyorsunuz.  
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ben size bir şey söylemeden dinledim. 
Lütfen dinleyin.  

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Bu Meclis sana büyük geliyor Salih Bey.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Lütfen dinleyin. Dinlemeye de biraz dik-

kat edin lütfen yani. Lütfen… Lütfen yani… 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) -Türkiye Cumhuriyeti sana yakışmıyor, başka 

yere git.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir başka husus daha 

var, ikincisi de, milletvekili arkadaşlarım bu konularla ilgili olarak, ben inanıyo-
rum ki iktidar ve muhalefet farkı gözetmeksizin, gündemde olan bu konulara ya-
kın ilgi içindedirler. Önce Anayasa Komisyonu üyelerimiz, Komisyonumuz bu 
konuyu kendi içinde tartışacak, daha sonra da Genel Kurula gelecek. Bu, yıllardır 
bu memlekette tartışılan, bilinen bu tartışma konuları konusunda yeni bir şey de 
ihdas edilecek hâli yok, ya kabul edilecektir veyahut da reddedilecektir.  

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Senin daha öğreneceğin çok şeyin var.  
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Yeni geldi, 11.30'da geldi.  
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ben, Anayasa'mızın ve İçtüzük'ümüzün 

ilgili kuralları gereği hiçbir usul hatası söz konusu olmadığı gibi, İçtüzük'te de 
illa okunduktan sonra bir öneri gelir, öneri şu şekilde gelir, bu şekilde gelir, 
eğer Cumhuriyet Halk Partisinin istediği gibi gelmezse diye bir kuralın olduğu-
nu da zannetmiyorum.  

Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim.  
OYA ARASLI (Ankara) - Salih Bey, İçtüzük'te kural yoksa İçtüzük ihdas 

ediyor olursunuz. O da… 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım… 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Anayasaya götürürsünüz Hocam. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sükûneti sağlayalım.  
Saygıdeğer arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımızın göndermiş olduğu tezkere 

25 Mayıs 2007 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiştir ve 
aynı gün Anayasa Komisyonuna havale edilmiştir. Böylece resmî işlem başla-
mıştır. Tezkere, teamül gereği olarak, Genel Kurulun bilgisine arz edilmekte-
dir. Bu hususta İçtüzük'te herhangi bir hüküm yoktur ve yapmış olduğum uygu-
lama usule uygundur, İçtüzük'e uygundur. Arkadaşlarımızı da dinlediniz. Onun 
için, şimdi, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
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Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'a, Cumhurbaşkanıyla ilgili bazı ifa-
delerinden dolayı gerekli uyarıyı yapmadığı gerekçesiyle Başkanın tutumu 
hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

22 5 115 28.05.2007 442-444, 
446-447 

İsmail 
Alptekin 

Türkan 
Miçooğulları 

A.Gökhan 
Sarıçam 

 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, önce, bana söz verdiğiniz için size 

teşekkür ediyorum ve yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.  
Değerli arkadaşlarım, biraz evvel burada, eminim ki, bütün milletvekilleri-

miz serinkanlı bir şekilde kendi vicdanlarıyla baş başa kalarak bir değerlendir-
me yapacak olurlarsa, üzülecekleri bir tablonun yaşanmış olduğunu görecekler-
dir. Söylenen sözler bir kısım arkadaşlarımızın hoşuna gitmiş olabilir, ama -lüt-
fen- dönemini tamamlamakta olan bir Meclisin üyeleri olarak, saygın üyeleri 
olarak, sizin hoşunuza gittiğini zannettiğiniz konuşmanın içeriğinin bu Meclise 
ne kadar yakışmadığını ileride anlayacaksınız.  

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Nereden biliyorsunuz efendim? 
AYHAN ZEYNEP TEKİN BÖRÜ (Adana) - Nereden biliyorsunuz? 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Ben öyle tahmin ediyorum.  
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Hayır, tahmininiz yanlış. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Ben öyle tahmin ediyorum.  
BAŞKAN - Sayın Tekin, lütfen müdahale etmeyin. Arkadaşlar, rica ediyo-

rum sizden. Bu müdahaleler işi uzatıyor. Lütfen müdahale etmeyin.  
ALİ TOPUZ (Devamla) - Ben öyle tahmin ediyorum.  
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Yanlış tahmin ediyorsun. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Ben, hepinizin vicdanında bir hakkaniyet duy-

gusunun olabileceğini düşünüyorum. Eğer o duygu yoksa, o benim sorunum 
değil, o sizin sorununuz olur.  

ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Sana göre öyle! 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Ben burada bir gerginlik yaratmak için söylemi-

yorum.  
Kim dedi "O sana göre." diye? 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Ben dedim.  
ALİ TOPUZ (Devamla) - Siz mi dediniz? 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Evet.  
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ALİ TOPUZ (Devamla) - Çok terbiyeli konuşuyorsunuz! Evet, çok terbi-
yeli konuşuyorsunuz! 

ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Hak ettiniz.  
BAŞKAN - Efendim, siz Genel Kurula hitap edin. 
Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Ben bu kürsüden öyle ağır şeyler söyleyebilirim 

ki size, bir daha bana karşı bir söz söyleyecek durumunuz kalmaz, ama bu se-
ferlik bağışlıyorum seni. Sen düşüneceksin, ne yaptığını anlayacaksın, ne sevi-
yede olduğunu anlayacaksın!  

Sayın milletvekilleri, konuşmacı burada Sayın Cumhurbaşkanıyla ilgili 
çok ağır ve kaba sözler sarf etmiştir. Bakınız, İçtüzük'ümüzün konuşma üslûbu-
nu belirleyen 67'nci maddesi ne diyor, aynen okuyorum size: 

"Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhal, 
temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar 
ederse kürsüden ayrılmaya davet eder. Başkan, gerekli görürse, o kimseyi o bir-
leşimde salondan çıkartabilir." Çok açık bir hüküm.  

Sayın Milletvekili, bu kürsüden, bu Meclisin, yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kurulduğu tarihten bu yana hiç kimse için söylenmemiş derecede 
ağır sözleri maalesef bu mikrofonlardan söyledi. Kim için söyledi? Görev ba-
şındaki Sayın Cumhurbaşkanı için söyledi. Neye dayanarak söyledi? Eline al-
mış olduğu bir resme bakarak, o resimdeki bakışı tahlil ederek söyledi. Bunu 
söyleyen Sayın Milletvekilinin bu dönemin başından bu yana hangi zikzaklar 
içinde olduğunu hep beraber burada gördük. Zaman zaman siz bu milletvekili-
ne tepki gösterdiniz bu kürsüden buna benzer konuşmalar yaparken. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Başbakan için yaptı, Başbakan. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Başbakan için yaparken de tepki gösterdiniz. 

Ama şimdi, ne hikmetse, bu arkadaşımız sizin hoşunuza giden bir tarz tutturdu-
ğu için, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili söylediklerini alkışladınız.  

Bunlar, bu Meclisin tarihindeki kara lekeler olur.  
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Hayda! 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Ben, görev başındaki Sayın Cumhurbaşkanının 

kişiliğine büyük saygı duyuyorum. Toplumumuz da onun kişiliğine büyük say-
gı duyuyor. Toplumda yapılan anketler yüzde 80'in üzerinde güvenilir bir dev-
let adamı olarak onu değerlendiriyor. Böylesine bir kişiyi bu kürsülerden seçi-
me gitmeye çok az bir zaman kala bu şekilde karalayarak o kişinin kimliğini ve 
kişiliğini lekeleyemezsiniz… 

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Aday gösterin o zaman. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - …o kişinin onurunu zedeleyemezsiniz.  
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BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar.  
ALİM TUNÇ (Uşak) - Siz onu aday gösterin. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Bunlar yanlış şeylerdir.  
BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Ben şimdi Sayın Başkandan şunu rica ediyorum: 
Sayın Başkan, siz 67'nci maddeye uymadınız. Dolayısıyla, birden fazla sö-

zünü uzatarak konuşmasına müsaade ettiniz. Öyle bir anlam çıktı ki buradan, 
sizin himayenizde bu konuşmayı yapıyormuş gibi bir sonuç çıktı. (CHP sırala-
rından alkışlar, AK Parti sıralarından gürültüler) 

Ben, Sayın Başkanın böyle bir amaç güdeceğine kesinlikle inanmam, onun 
için söylüyorum. Ama, tutumu ve olayın gelişimi Sayın Başkan hakkında da bu 
söylediğim tarzda bu değerlendirmenin yapılmasına müsait bir durum ortaya 
çıkarmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
ALİ TOPUZ (Devamla) - Bitiriyorum sözümü efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
AHMET YENİ (Samsun) - Yorum yapmaya devam edin. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Şimdi yapılması gereken şey nedir? Bir kere, bi-

raz evvel burada konuşan milletvekilinin derhâl bu kürsüye gelerek Sayın 
Cumhurbaşkanına hakaret etmesine ilişkin iddialarını geri çekmesi lazım, özür 
dilemesi lazım.  

Sayın Başkana düşen görev de zaptın bu bölümünün… Meclis zaptının bu 
bölümündeki bu konuşmaların zabıttan çıkarılması lazımdır. Eğer bunlar yapıl-
mayacak olur ise, o zaman burada konuşan milletvekilinin tarihe karşı da -bana 
göre- işlemiş olduğu suç ve kabalık Meclisin tarihine geçecek, ama, bu, aynı 
zamanda buna müsamaha eden Başkanın da siciline geçecektir, Meclisin de si-
ciline geçecektir. Bu kirden bu Meclisi kurtarmak hepimizin görevidir.  

Ben bu görevi yapmaya davet ediyorum Sayın Başkanı, Sayın Milletvekilini 
ve bu Mecliste bulunan değerli milletvekillerini. Bu lekeyi hep beraber bu Meclisin 
üzerinden çekelim, zabıtlardan bunları çıkaralım ve ilgili milletvekilimiz Sayın 
Cumhurbaşkanından özür dileyerek konuyu olması gereken noktaya taşıyalım.  

Bunu söylemek için çıktım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu 
uygulamanın yapılmasını da ısrarla talep ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Topuz. 
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Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisine iade edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanunların bir mad-
desinin aynen kabulü için Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının üçte 
ikisinin oyunu alması gerektiği, bunun altında oy alan maddenin kabul 
edildiğinin ifade edilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

22 5 118 31.05.2007 196-202 Bülent 
Arınç 

A.Gökhan 
Sarıçam 

Türkan 
Miçooğulları 

 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözleri-

me, bu usul tartışması bağlamında bana söz verdiği için Sayın Başkana teşek-
kürlerimi sunarak başlamak istiyorum.  

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa'mızın 175'inci maddesi, 
Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisine iade edilen kanunların kabulüyle ilgili bir yeter sayı öngörmektedir. 
Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğudur. 
Eğer, herhangi bir madde üçte 2 çoğunluğa ulaşacak miktarda oy alamazsa, o 
madde reddedilmiş sayılır. Bir maddenin görüşme sırasında üçte 2 oy alması da 
yetmez. Değişikliğin tümü hakkında yapılan oylamada da, gene, üçte 2 çoğun-
luğa ulaşması gerekir "kabul" oylarının, metnin kabul edilmiş sayılması için. 
Bu nedenle, 367'nin altında oy alan bir maddenin kabulüne ilişkin bir açıklama 
Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa'nın 175'inci maddesi bu konuda tereddüde ma-
hal bırakmayacak bir açıklık taşımaktadır. Ama, bu konuda tereddüdü olanlar, 
175'inci maddenin 1987 tarihinde gördüğü değişiklikte, bu değişikliğe ilişkin 
gerekçeyi okuyabilirler. Gerekçede şu cümle yer almaktadır: "Cumhurbaşkanı 
tarafından Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar Türkiye Büyük Millet Mecli-
sine geri gönderildiği takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, geri gönderi-
len Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu aynen kabul edip tekrar Cumhur-
başkanına gönderebilmesi, üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğuyla mümkün ola-
bilecektir." Bu da, öyle zannediyorum ki -gerekçe- tartışmaya mahal bırakma-
yacak bir açıklıkla konuyu ortaya koymuştur.  

Bu maddenin Anayasa Komisyonundaki görüşmelerinde ve Türkiye Bü-
yük Millet Meclisindeki görüşmelerinde de, bu üçte 2 çoğunluğunun kaldırıldı-
ğına, aranmayacağına, beşte 3 çoğunluğun yeterli olacağına dair herhangi bir 
açıklama, herhangi bir öneri yer almamaktadır.  

Duruma, doktrinde, anayasa hukuku biliminde bakış açısını araştıracak 
olursak; Anayasa Profesörü, Ankara Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku Ana 
Bilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Erdal Onar, "1982 Anayasasına Gö-
re Anayasayı Değiştirme Sorunu" adını taşıyan eserinin 85'inci sayfasında ay-
nen benim söylediklerimi, Cumhurbaşkanının ikinci kez görüşülmek üzere Tür-
kiye Büyük Millet Meclisine gönderdiği kanunların kabulü için yeter sayının 
üçte 2 olduğunu söylemektedir.  
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Sayın Profesör Ergun Özbudun -anayasa hukuku profesörüdür- "Türk 
Anayasa Hukuku" adını taşıyan kitabının 126'ncı ve 130'uncu sayfalarında ay-
nen bu gerçeğe işaret etmektedir.  

Sayın Profesör Erdoğan Teziç -anayasa hukuku profesörüdür- "Anayasa 
Hukuku" adını taşıyan eserinin 164'üncü sayfasında aynen bunu söylemektedir.  

Rahmetli Anayasa Hukuku Profesörü Bülent Tanör ve Necmi Yüzbaşıoğ-
lu, birlikte yazdıkları "1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku" kitabı-
nın 274 ve 275'inci sayfalarında aynen bu gerçeği dile getirmektedir. 

Yardımcı Doçent Doktor Levent Gönenç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyelerindendir. Anayasa deği-
şikliklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmesi ve halkoyuna 
sunulması hakkındaki makalesinde aynen bu söylenenleri ifade etmektedir.  

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Anayasa değişikliklerinde, teklifin tümü hak-
kında, teklifin maddelerine geçilmesi hakkındaki oylama, aynen kanunlar için 
geçerli olan esasa tabidir. Kanunlar için hangi çoğunluk uygulanıyorsa, o ço-
ğunluk, maddelere geçilmesi için de uygulanır. Bu, 1999 tarihinde Anayasa'nın 
83'üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin bir Anayasa değişikliği teklifinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakeresi sırasında açılan usul tartışması 
sonucunda varılan ilkedir. Ama, maddeler, birinci görüşmede, yani Cumhur-
başkanına gitmeden önce en az beşte 3 çoğunlukla kabul edilebilir; ama, birinci 
görüşmede bu çoğunluğa ulaşmayan maddeler Anayasa değişiklikleri iki kez 
görüşüldüğü için, Anayasa'mıza göre böyle bir ilke olduğu için, ikinci görüş-
meye taşınır. İkinci görüşmede bu çoğunluğa ulaşmayan maddeler düşer.  

Ayrıca, son oylamada da aynı çoğunluğun elde edilmesi gerekir. Elde edil-
mezse, teklif tümüyle reddedilmiş sayılır.  

Cumhurbaşkanına yeterli oy çokluğunu sağlayarak gönderilen bir Anayasa 
değişikliği kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinden, Cumhurbaşkanı tarafın-
dan ikinci kez görüşülmek üzere iade edildiği zaman, birinci görüşmede, yine 
maddelerine geçilirken teklifin, kanunlar için öngörülmüş olan çoğunluk yeterli-
dir, ama, daha sonra, maddeler görüşülürken üçte 2 çoğunluk, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının üçte 2 çoğunluğu gerekir. Bu çoğunluğu almasa 
bile bir madde, birinci görüşmede düşmez. Çünkü, biraz önce söylediğim gibi, 
iki kez görüşülmesi esası vardır. İkinci görüşmeye aktarılır ve bugün, aktarılan 
bu tür maddelerden birisi olan 1'inci maddeyi oyladık ve oylama sonucunda, üye 
tam sayısının üçte 2'sinin altında bir kabul oyu çıktı. Bu nedenle, bu madde red-
dedilmiştir. Bu gerçeği hiçbir şekilde yadsımak mümkün değildir. Aksine bir uy-
gulama Anayasa'ya aykırı olur ve kanun hakkında da iptal nedenlerinden birisini 
oluşturur. İçtüzük'te Anayasa'ya aykırı bir değişiklik anlamını taşır. 

Bunları bir uyarı niteliğinde sizlere yansıtmayı bir görev bildim. Bana bu 
imkânı sağladığı için de Sayın Başkana tekrar teşekkür ederek saygılar sunuyo-
rum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Araslı, teşekkür ederim. 
Tutumum aleyhinde ikinci söz, Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletve-

kili Sayın Atilla Kart'ındır. 
Sayın Kart, buyurun efendim. 
Sayın Kart, süreniz on dakika. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Baş-

kanın tutumu hakkında aleyhte konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Ge-
nel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, anayasal süreci, olayın teknik boyutunu, Sayın Aras-
lı son derece ayrıntılı ve tutarlı bir şekilde ifade ettiler, açıkladılar. Ben, şu sü-
reci anlatmak istiyorum: Geldiğimiz aşamada, veto sonrası görüşme ortamında-
yız. Burada, biliyorsunuz, veto öncesi görüşmelerde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 367'yi aşan bir oy çokluğuyla Anayasa değişikliği teklifi konusunda 
iradesini ortaya koydu. Yani, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir 
asgari irade beyanı ortaya çıktı. Bu süreçten sonra, Sayın Cumhurbaşkanı, bu 
Anayasa değişikliğinin Anayasa'ya uygun olmadığını, on bir sayfalık veto ge-
rekçesiyle ifade ettiler. Artık, bu süreçten sonra, veto sonrası görüşmede, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi iradesinin her hâlükârda 367'nin üstünde olması ge-
rekir, değerli arkadaşlarım. Bunun altına düştüğü takdirde, orada yeni bir süreç 
başlamış demektir. Orada o ilk irade oluşmadığı için, anayasal anlamda bu yasa 
değişikliği teklifinin kabul edilmemesi durumu ve sonucu doğacaktır.  

Olayı biraz daha açmak istiyorum. Bakın, şu ihtimali de varsaymanızı 
özellikle ifade etmek istiyorum: Veto öncesi görüşmelerde, şayet, Anayasa de-
ğişikliği teklifi 330 ile 367 arasında kabul edilmiş olsaydı, Sayın Cumhurbaş-
kanının vetosu üzerine, yine 367'yi aşan bir çoğunluğun bulunması gerekecekti. 
Bu konu, akademisyenler arasında da çok açık bir şekilde ağırlıklı olarak kabul 
edilen bir görüş. Yani, burada, artık, Anayasa koyucu, yeni bir asgari irade be-
yanını getiriyor ortaya. O, başlangıçtaki, birinci tur görüşmelerdeki asgari irade 
beyanı olan 330'u, o çıtayı 367'ye yükseltmiş oluyor değerli arkadaşlarım.  

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Nerede yazıyor? 
ATİLLA KART (Devamla) - Bu, Anayasa metninde yazıyor, Anayasa'nın 

gerekçesinde yazıyor, değerli arkadaşlarım. 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Yazmıyor. Böyle bir isnat yok. 
ATİLLA KART (Devamla) - Anayasa'nın gerekçesinde yazıyor.  
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyin efendim. 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Maddeye bak, maddede ne yazıyor. 
ATİLLA KART (Devamla) - Şimdi, bakın, Anayasa'nın gerekçesini, lüt-

fen, okumanızı ben tavsiye ediyorum ve bakın, Anayasa mantığından söz edi-
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yorum. Şimdi, böyle bir süreçten sonra, yapılacak olan görüşmelerde, mutlaka, 
madde görüşmelerinde de 367'nin aşılması gerekir. Burada şöyle bir mantık dü-
şünülebilir: Efendim, madde görüşmelerinde 367'nin aşılması şart değildir. Tü-
münün görüşmelerinde, madde görüşmelerinden sonra tümünün oylamasında 
367'nin aşılması, madde görüşmelerindeki sakatlığı ortadan kaldırabilir gibi bir 
yaklaşım belki ifade edilebilir. Hayır, bu da mümkün değil; çünkü, burada, ar-
tık, o veto öncesi görüşmelerdeki 330 olan, yani, Anayasa değişikliğinin refe-
randuma zorunlu olarak gitmesindeki asgari sınır olan 330, 367'ye yükseltilmiş 
durumdadır. Hem Parlamento iradesi olarak hem Cumhurbaşkanının veto ge-
rekçesindeki iradesi sonucunda, o asgari irade limiti, asgari had 367'ye çekilmiş 
durumdadır. Bu sebeple… 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - 330 ne için var o zaman? 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin efendim. 
ATİLLA KART (Devamla) - Şimdi, 330 şunun için var efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kart, lütfen Genel Kurula hitap edin ve konuşmanızı ta-

mamlayın. 
ATİLLA KART (Devamla) - Tabii… 
Burada tekrar ifade ediyorum: Tümünün oylamasındaki 367'nin aşılması, 

madde oylamalarındaki bu hukuki sakatlığı ortadan kaldırmaz.  
330 şunun için var: Veto öncesi görüşmelerde, orada Anayasa koyucu bir 

kademelendirme yapmış. 330 ile 367 arasındaki irade beyanı hâlinde referandu-
mu zorunlu hâle getirmiş. Onda tartışılacak bir konu yok, ama, 367'yi aşmış 
iseniz, artık, yeni bir irade beyanı ortaya çıkmış. O irade beyanı ortada varlığını 
koruyor. Buna ilave olarak da Sayın Cumhurbaşkanının veto gerekçesi ekleni-
yor. Geriye döndüğümüz zaman -veto gerekçesinden sonra, veto sürecinden 
sonra- artık, siz, 367'nin altındaki bir irade beyanıyla bu kanun değişikliğini, 
kanun değişikliği niteliğinde olan bu Anayasa değişikliğinin görüşmelerini sür-
düremezsiniz, burada teklif reddedilmiş demektir, madde reddedilmiş demektir. 
Uygulamanın ve Başkanlık Divanı uygulamasının bu yönde olması gerekir. Ya-
pılan bu uygulama, şekil açısından hatalı bir uygulamadır. Başkanlık Divanının 
bu uygulamasına bu yönüyle katılmıyoruz. Bundan sonra yapılacak olan ihlal-
ler, tekrar ifade ediyorum, Anayasa'nın bütününe yönelik olarak da ihlal sonu-
cunu doğuracaktır. 

Bunu, şimdiki bu aşamada beyan etmeyi bir gereklilik olarak ifade ediyor 
ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 
Sayın milletvekilleri, tutumum lehinde, İstanbul Milletvekili Sayın Burhan 

Kuzu söz istemiştir. 
Sayın Kuzu, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arka-
daşlarım; Anayasa değişikliklerinin kanunlardan farklı biçimde yapıldığı doğ-
rudur. Dünyanın birçok ülkelerinde Anayasa değişiklikleri biraz farklı şekil 
usullerde yapılır, bu da, Anayasa'nın öneminden kaynaklanıyor. Tabii bunlar 
temel metinler.  

Bizim Anayasa'mız, 1982 Anayasası'nın ilk biçiminde 2/3 çoğunlukla 
Anayasa değişikliği yapılması mümkündü. Tabii bunun zorluğu dikkate alına-
rak, bir de dünyadaki referandum yolu da gözetilerek, 1987'de rahmetli Özal 
döneminde bu değiştirildi, biraz daha kolay hâle getirildi. Şimdi, maddenin bi-
rinci kısmına baktığımız zaman, ilk cümlesinde "Değiştirme teklifinin kabulü 
Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür" 
diye bir ifade var. Bu yorumu son yapılan yorumu dikkate alırsak -az önce kür-
süde yapılan yorumu- o zaman bu Anayasa değişikliğinin halkoyuna gitme du-
rumu, bu anlamda, zorunlu gitme durumu, hiçbir zaman çalışmayacak demek-
tir. Yani, bu yorum, bir defa, maddenin konuluş amacına aykırıdır. Bu bir.  

İkincisi, "İade durumunda 2/3 çoğunluk aranır mı?" sorusuna gelelim. İti-
raz da daha çok burada düğümleniyor. Evet, Sayın Araslı'nın söylediği, yazdığı, 
okuduğu kitaplarda kimi arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bu yorumu yapıyor-
lar. Bu, şuradan kaynaklanıyor. Burada üçüncü fıkrada yer alan diyor ki: "İade 
üzerine üçte iki çoğunluk ile aynen kabul ederse geri gönderilen kanunu, -kanu-
nu diyor Anayasa- Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabilir." diyor.  

Şimdi, benzeri bir ifade şurada da var: "Doğrudan veya Cumhurbaşkanının 
iadesi üzerine, Meclisin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen 
Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhur-
başkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anaya-
sa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmî Gazetede yayımla-
nır." diyor. Şimdi, bu iki, yani üçüncü ve beşinci fıkrayı okuyarak, işte buradan 
hareketle deniyor ki: "İade üzerine, Cumhurbaşkanının iadesi üzerine Mecliste 
2/3 çoğunlukla kabul edilen bir değişiklik halkoyuna sunulabilir." Aslında bu 
maddeyle vurgulamak istediği şu, yani meslektaşlarımın yanıldığı nokta şurası: 
"İade üzerine Meclis 2/3 çoğunlukla kabul etmek zorundadır" biçiminde değil, 
doğrudan, yani ilk gönderme, geçen gönderdiğimizde 2/3 çoğunlukta olsaydı 
ya da iade üzerine 2/3 çoğunlukla gönderilmiş olsa bile -bunun altını çiziyo-
rum, olsa bile- halk oyuna sunabilir demektir. Yani, Cumhurbaşkanına takdir 
hakkı tanımak için bu vurgulanmış bir cümledir; yoksa, burada iade durumunda 
ille de bu kadar rakam bulacaksın diye bir iddia… Böyle bir iddia Anayasa'nın 
ruhuna uymaz, yazılış biçimine de uymaz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hocam, gerekçede ne diyor? 
BURHAN KUZU (Devamla) - "Gerekçe" diyorsun. Şimdi, gerekçe mesele-

sinde, Sayın Anadol, 102'nci maddenin gerekçesinde de ne diyordu? "Müzmin hâle 
getirmedik" diyordu Cumhurbaşkanı seçimini. O zaman "gerekçeyi çöpe atın" di-
yordunuz burada. Böyle bir şey olabilir mi? Gerekçeyi işe geldiği zaman burada 
uygulayacağız, gerekmediği zaman da uygulamayacağız. Böyle bir şey olamaz!  
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Şimdi, gelelim, konunun bir başka boyutuna. Burada kürsüye çıkan arka-
daşlarımız "veto" kelimesini kullandılar. Burada "veto" kelimesi, bir defa, kul-
lanılacak bir kelime değil. Veto, meşruti monarşilerde olan bir kelimedir. Bi-
zimki geri göndermedir, özellikle seçilmiştir.  

Bakın, dikkat edin, parlamenter sistemlerde geri gönderme durumunda 
dünyanın hiçbir anayasasında, hiçbir ülkesinde -altını çiziyorum bunun, hiçbir 
anayasasında, hiçbir ülkesinde- geri gönderme durumunda Meclise ek bir yük 
getirerek ilk gönderdiği çoğunluktan daha fazla bir çoğunlukla gönder diye bir 
yükümlülük yüklenemez.  

Sayın Hocam, var mı böyle bir şey, söyler misin? Böyle bir şey yok. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gerekçeyi söyle…  
BURHAN KUZU (Devamla) - Böyle bir şey yok. Bu yorum külliyen yan-

lıştır. Kaldı ki, bu kanun bir pakettir.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gerekçe… Gerekçe…  
BURHAN KUZU (Devamla) - Demin de söyledim, Sayın Anadol, "gerek-

çe" diyorsun. Yeri geldiği zaman "Gerekçeyi çöpe atmak lazım." diyorsunuz.  
OYA ARASLI (Ankara) - Efendim, biz öyle bir şey demedik.  
BURHAN KUZU (Devamla) - Evet.  
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin.  
BURHAN KUZU (Devamla) - Şimdi, bakın, maddenin, 102'nci maddenin 

gerekçesi böyle demiyor.  
BAŞKAN - Sayın Kuzu, Genel Kurula hitap edin efendim.  
BURHAN KUZU (Devamla) - 102'nci maddenin son cümlesinde Cumhur-

başkanına vekâlet de böyle demiyor, gerekçesi orada konuya yardımcı olmaya 
çalışıyor. Yeri geldiği zaman "gerekçe" demenin bence manası yok. Kaldı ki, 
bu tür geri göndermelerde ağırlaşmış çoğunluk arama yolu, yani 2/3 çoğunluk 
gibi arama yolu meşruti monarşilerde -bizim 1876 Anayasası ve 1909'daki du-
rumlarında, orada biraz daha yumuşatıldı- olan bir uygulamadır, başkanlık sis-
temlerinde vardır, yani, bu parlamenter modellerde böyle geri gönderdiği za-
man, ağırlaşmış bir çoğunluk aranır diye bir şey yok. Kaldı ki, kanunun tamamı 
bir pakettir ve bu paketin içerisinden, efendim, bir madde, o yorum bir an için 
doğru olduğunu varsaysanız bile devamını görüşemeyiz gibi bir iddiayı kabul 
etmek hukuken mümkün değildir, böyle bir şey olamaz.  

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Öyle demedik. Öyle demedik. 
BURHAN KUZU (Devamla) - Ben de bu şekilde özetlemiş olayım konuyu. 
Başkanlığı ve sizleri saygıyla selamlıyorum efendim. (AK Parti sıraların-

dan alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Kuzu, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyelim. Bir hukuki tartışma yapıyoruz. 

Herkesin doğru bildiği fikirlerini söylemesinden daha tabii bir şey olamaz.  
Tutumum lehinde ikinci söz, Hatay Milletvekili Sayın Sadullah Ergin'indir. 
Sayın Ergin, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka-

daşlarım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.  
Anayasa Değişiklik Yasası'nın 1'inci maddesi oylamasından sonra açılan 

bu usul tartışmasında Başkanlığın tutumunun lehinde söz aldım.  
Değerli arkadaşlar, Anayasa'mızın değiştirilmesine yönelik olarak Anaya-

sa'mızın 175'inci maddesi tüm seçenekleri, tüm ihtimalleri göz önünde bulun-
durarak bir düzenleme yapmış bulunmaktadır. 175'inci maddemize göre, Ana-
yasa Değişiklik Yasası'nın Parlamentoda görüşülmeleri esnasında 330 oy ile 
367 oy arasında bir çoğunluk alması hâlinde doğrudan referanduma gideceği 
hükmü açıktır. Bunun dışında 367 oy ve üzerinde oy alması hâlinde ise, burada, 
Cumhurbaşkanımızın bir seçimlik hakkı var. Nedir? İsterse yayınlar yürürlüğe 
koyar, isterse de 367 üzerinde çıktı, ama, Cumhurbaşkanının referanduma gö-
türme hakkı var. Bu hakkı teslim etmiş Anayasa. 

Bunun dışında, Cumhurbaşkanımızın birinci defa Meclisten giden Anaya-
sa Değişiklik Kanunu'nu Meclise iade etmesi hâlini düzenleyen üçüncü fıkra 
aynen şöyle: "Cumhurbaşkanı Anayasa değişiklerine ilişkin kanunları, bir daha 
görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, 
geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul 
ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir."  

Şimdi, bu fıkra çok net, çok açık şunu ifade ediyor: Genel Kurul 367 oy ile 
olsa, iade edilen bir kanunu yeniden kabul etmesi hâlinde, bu kabul, Cumhur-
başkanının yeniden referanduma götürme yetkisini ortadan kaldırmaz. Cumhur-
başkanımız isterse, Genel Kurulda ikinci defa görüşülen ve 367 ve üzeri oy 
alan bir Anayasa değişiklik kanununu arzu ederse referanduma götürebilir. 
Üçüncü fıkranın düzenlenişi bu.  

Kaldı ki, beşinci fıkrada tekrar bir ifade var: "Doğrudan veya Cumhurbaşka-
nının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen 
Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaş-
kanı tarafından halkoyuna sunulabilir." Buradaki vurguların hepsinin temel ama-
cı, hiçbir surette Cumhurbaşkanının Anayasa değişiklik tekliflerini, kanunlarını 
halk oyuna sunmasının engellenemeyeceğini teyiden yazılmış fıkralardır bunlar. 
Dolayısıyla, Burhan Hocam da ifade ettiler, birinci turda aranan çoğunluktan da-
ha çok bir çoğunluğun ikinci tura konulmasını düşünmek hukuk mantalitesiyle 
örtüşmüyor. Dolayısıyla üç ve beşinci fıkralardaki bu düzenlemeler, sadece 
Cumhurbaşkanımızın Anayasa değişikliğine dair yapılan kanunları halk oyuna 
sunmasının önüne engel konulamayacağını ifade etmek içindir.  
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Bu anlamda, Başkanlık Divanının tutumunun doğru olduğunu, bu tutumun 
lehinde olduğumuzu ifade ediyor, Genel Kurula saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Sayın milletvekilleri, bu konu üzerinde aleyhte ve lehte konuşan değerli mil-

letvekili arkadaşlarımızın görüşlerini dinledik. Bu konu önemlidir. Konu üzerin-
de Başkanlığımız da bir çalışma yapmıştır ve Başkanlık görüşünü oluşturmuştur. 
Hem 1987 Anayasa Değişikliği Teklifi'ndeki ve komisyondaki gelişmeleri hem 
ondan sonraki uygulamaları ve bu konu üzerinde doktrinde ve görüşlerde olan 
farklılıkları dikkate almıştır. Bu konuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum.  

1982 Anayasası'nın 175'inci maddesinin değiştirilmeden önceki ilk hük-
müne göre, Anayasa'nın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin kabulü, Meclisin 
üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğunun oyuyla mümkün olabilmekte idi. O 
günkü milletvekili sayısı 400'dü. Buna göre, teklifin kabulü için 267 oy gereki-
yordu. Ayrıca, Anayasa'nın geçici 9'uncu maddesi ile de Cumhurbaşkanınca 
Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen Anayasa değişikliği hakkında-
ki kanunu aynen kabul edip tekrar Cumhurbaşkanına gönderebilmesi için, üye 
tam sayısının dörtte 3 çoğunluğunun oyu ile mümkün olabilmekte idi. 400 mil-
letvekili sayısına göre, bu rakam 300'dü. Anayasa'nın geçici 9'uncu maddesinin 
yürürlüğü 1989 Kasımında sona ermiştir. Böylece, Anayasa'mızda, Cumhur-
başkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen Anayasa değişikli-
ği hakkındaki kanunu aynen kabul edip Cumhurbaşkanına geri gönderebilmesi 
için, Anayasa'nın 175'inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen, değiştirme 
teklifinin kabulü için, Meclisin beşte 3 çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür, 
hükmünden başka ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Anayasa'nın 175'inci maddesinde değişiklik öngören İstan-
bul eski Milletvekili Turgut Özal ve 199 arkadaşının teklifi ile Cumhurbaşka-
nınca Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen Anayasa değişikliği hak-
kındaki kanunu aynen kabul edip tekrar Cumhurbaşkanına gönderebilmesinin 
üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğuyla mümkün olabileceği, hükmü getirilmek 
istenmiş, ancak, bu hüküm, Anayasa Komisyonunca kabul edilmeyerek, metin-
den çıkarılmıştır.  

İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 199 arkadaşının teklifi şudur: "Cum-
hurbaşkanı, Anayasa değişiklilerine ilişkin kanunları Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderebilir. Bu takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, geri 
gönderilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu aynen kabul edip tekrar 
Cumhurbaşkanına gönderebilmesi, üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğuyla 
mümkün olabilir." Teklif, böyle gelmişti. Anayasa Komisyonunun kabul ettiği 
ve kanunlaşan metin ise şudur: "Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine iliş-
kin kanunları bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 
gönderebilir. Meclis, geri gönderilen kanunu üye tam sayısının üçte 2 çoğunlu-
ğuyla aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabilir." 
Teklifte üçte 2 çoğunlukla kabulün şart olduğu öngörülmüşken, burada kanunu 
halkoyuna sunabilmesi bir imkân olarak getirilmiştir. 
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Değerli arkadaşlar, Anayasa Komisyonunca metinden çıkarılan bu hüküm 
Anayasa'nın 175'inci maddesini değiştiren 17/5/1987 tarihli ve 3361 sayılı Ka-
nun'da yer almamıştır. Bu düzenleme ile de Cumhurbaşkanınca bir daha görü-
şülmek üzere geri gönderilen Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabul 
edilebilmesi için üye tamsayısının üçte 2 çoğunluk oyunun gerekli bulunmadı-
ğını göstermektedir.  

Kaldı ki, tartışma konusu olan 175'inci maddenin ilgili fıkralarında "Doğru-
dan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine…" cümlesi de yer almaktadır. Dü-
zenlemelerin tamamı Cumhurbaşkanının iadesi üzerine kurulmuş değildir. Doğ-
rudan göndermelerde de uygulanabilecek kurallar çok önceden belirlenmiştir.  

Arkadaşlarımızın ısrarla "Kanun'un gerekçesine bakın." şeklindeki ithafla-
rını da şu şekilde değerlendirmek istiyorum: Evet, bazı tartışmalarda kanunların 
metniyle, yazılış biçimiyle gerekçeleri arasında farklılıklar da görülmektedir. 
Ancak, Meclisimizi bağlayan öncelikle maddenin yazılışıdır, maddenin konu-
luş amacıdır. Bakınız, eğer, her madde için gerekçelere bakacak olursak çok 
basit çelişkilerle karşılaşmamız, hatta zaman zaman tebessüm etmemiz gereke-
bilir. Buna bir örnek vermek istiyorum. Anayasa'nın 109'uncu maddesini arka-
daşlarımız lütfen açıp okusunlar, diyor ki: "Bakanlar Kurulu, Başbakan ve ba-
kanlardan kuruludur. Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri arasından atanır." Bu konuda hiçbir ihtilaf yok. Hiçbirimiz dışa-
rıdan Başbakan atanır diye düşünmüyoruz. "Bakanlar ise Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından 
Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır." Hâlen bu maddenin var olan 
gerekçesini okuyorum şimdi: "Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan 
oluşmaktadır. Başbakan, milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasın-
dan atanabilir." Yani, Başbakan olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
olma koşulu aranmamaktadır. İşte size bir gerekçe!  

Değerli arkadaşlar, Başkanlık olarak, bu değerlendirmeler çerçevesinde -
teferruatına girmiyorum- Cumhurbaşkanınca geri gönderilen Anayasa Değişik-
liklerine İlişkin Kanun'un aynen kabulü için, Anayasa'nın 175'inci maddesinin 
birinci fıkrasında öngörülen beşte 3 çoğunluk oyu aranacaktır. Tutumum doğ-
rudur.  

2'nci maddeyi okutup oylarınıza sunacağım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan oya sunulmasını talep ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Araslı, 63'üncü madde çok açıktır, "gerekirse oya sunu-

lur" diyor, gerek görmüyorum. 
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         İÇİNDEKİLER 
 

 

Başkanın, sataşmadan dolayı milletvekilinin söz talebini yerine 
getirmemesi nedeniyle tutumu hakkında................................................. 

 
1979 

Muhalefet şerhi eklenmeksizin bastırılan ve gelen kâğıtlarda yer 
alan 65 sıra sayılı Rapor’un gündeme alınmasına dair grup önerisinin 
oylanamayacağına ilişkin......................................................................... 

 
 

1981 
Her madde hakkında milletvekillerince verilen yedi önergeden 

sonra siyasi parti gruplarınca verilecek birer önerge haklarının saklı 
tutulması ve madde metninde redaksiyon mahiyetinde küçük 
değişiklikler yapan önergelerin işleme alınıp alınmaması hakkında....... 

 
 
 

1986 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiş olan 101 sıra 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin işlemlere geçilmeden önce, 
Anayasa’nın 2, 4 ve 175’inci maddeleri açısından anılan teklifin 
görüşülmesine yer olup olmadığı hakkında.................................................... 

 
 
 
 

2001 
Kabul edilen bir siyasi parti grubu önerisiyle Genel Kurulda 

görüşülecek konu belirlenmişken bir başka konunun görüşülmesinin 
mümkün olamayacağı gerekçesiyle oturum başkanının tutumu hakkında... 

 
 

2015 
Komisyonların, Genel Kurulda komisyon sözcüleri tarafından 

temsil edilip edilemeyeceği hakkında...................................................... 
 

2024 
TRT Kurumu tarafından Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde 

de yayın yapılmasını isteyen değişiklik önergesinin işleme 
konulmasının Anayasa’ya aykırı olup olmadığı hakkında....................... 

 
 

2033 
Komisyonlarda tasarı metninde olmayan konuların görüşülemeyeceği 

ve yeni maddeler ihdas edilemeyeceği gerekçesiyle, Plan ve Bütçe 
Komisyonuna iade edilen tasarının, yeniden müzakere edilmeden 
Genel Kurula indirilmesinin İç Tüzük’e aykırı olup olmadığı hakkında...... 

 
 
 

2049 
Divanın usulüne göre oluşturulmadığı iddiası hakkında.................... 2061 
İktidar partisinin, her eleştiriye cevap vermek gibi bir hakkı 

olmamasına rağmen buna fırsat verdiği iddiasıyla, Başkanın tutumu 
hakkında................................................................................................... 

 
 

2070 
Dünkü gündemde yer alan, İstanbul Milletvekili Esfender 

Korkmaz'ın, (2/406) esas numaralı Kanun Teklifi'nin, İç Tüzük'ün 
37'nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesinin bugünkü gündemde de yer alması gerektiği iddiasıyla 
Başkanının tutumu hakkında.................................................................... 

 
 
 
 

2087 
Bir konunun iki sefer yapılan işari oylamasında karar yeter sayısı 

bulunamamasından sonra, yapılacak üçüncü oylamanın açık oylama 
şeklinde yapılması talebinin yerine getirilmemesi nedeniyle Başkanın 
tutumu hakkında....................................................................................... 

 
 
 

2094 
Danışma Kurulunu toplantıya çağırmadığı gerekçesiyle AK PARTİ 

grubunun  önerisinin işleme konulamayacağı hakkında.......................... 
 

2104 
Hükümetin yeniden görüşme talebine ilişkin önergenin gerekçesi 

olmadığı iddiasıyla işleme konulamayacağı hakkında............................ 
 

2119 
Sözlü soruların cevaplanma usulüne ilişkin oturum başkanının 

tutumu hakkında....................................................................................... 
 

2130 
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Sataşma nedeniyle söz talebinin aynı oturum içinde karşılanması 
gerekirken bu talebin bir sonraki oturumda değerlendirilmesinin ve 
gelen kâğıtlar listesinde yayımlanmayan genel görüşme önergesinin ön 
görüşmesinin yapılmasının İç Tüzük’e aykırı olduğu iddiasıyla 
Başkanın tutumu hakkında....................................................................... 

 
 
 
 

2139 
Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli’nin, Anayasa’nın 138’inci 

maddesinin “Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde 
yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme 
yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.” hükmü gereğince 
427 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşülmemesi gerektiğine ilişkin 
talebi hakkında......................................................................................... 

 
 
 
 
 

2150 
TBMM Başkanı Vekili Sadık Yakut’un Cumhurbaşkanlığına vekâlet 

etmesi nedeniyle Genel Kurulu yönetip yönetemeyeceği hakkında............. 
 

2165 
Sataşma talebinin yerine getirilmemesi nedeniyle Oturum 

Başkanının tutumu hakkında.................................................................... 
 

2173 
AK PARTİ Grubunun, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre 

verilmiş önerisini Başkanlığa süresi içinde verilmediği hâlde işleme 
almak istemesi nedeniyle Oturum Başkanının tutumu hakkında............. 

 
 

2181 
İç Tüzük’ün 87’nci maddesinde belirtilen sayıdakinden daha az 

önergeyi işleme alması nedeniyle oturum başkanının tutumu hakkında...... 
 

2199 
477 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın temel kanun olarak 

görüşülmesinin İç Tüzük’ün 90 ve 91’inci maddelerine aykırı olması 
nedeniyle Danışma Kurulu önerisinden çıkarılması gerektiğine ilişkin 
Oturum Başkanının tutumu hakkında...................................................... 

 
 
 

2206 
Kanun teklifine, af niteliği taşıyan yeni madde ihdasına dair önergenin 

oylamasında nitelikli çoğunluk aranıp aranmayacağı hususunda.................. 
 

2213 
Genel Kurulca alınan kararın “7 Nisan 2010 Çarşamba günü  

490 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin bitimine kadar görüşülmesi” şeklinde 
olduğu, saat 24.00’ü geçince 7 Nisanın bittiği ve bu nedenle 
çalışmalara devam edilip edilemeyeceği hakkında.................................. 

 
 
 

2227 
İki üniversite kurulmasıyla ilgili tasarıların görüşülmekte olan  

487 sıra sayılı tasarıya ek madde olarak eklenmesinin İç Tüzük’e 
aykırı olup olmadığı hususunda............................................................... 

 
 

2237 
“Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” kısmında bulunan sunuşlar 

yapılmadan doğrudan grup önerileriyle Genel Kurulu çalışmaya 
başlatmasıyla İç Tüzük’ü ihlal edip etmediği konusunda Oturum 
Başkanının tutumu hakkında.................................................................... 

 
 
 

2246 
Açılan usul tartışmasında, söz istem sırasına göre söz vermeyerek 

İç Tüzük’ün 61’inci maddesine aykırı uygulama yapması nedeniyle 
Oturum Başkanının tutumu hakkında...................................................... 

 
 

2266 
AK PARTİ grup önerisinin İç Tüzük’e ve Anayasa’ya aykırı olup 

olmadığı hakkında.................................................................................... 
 

2273 
497 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ilişkin 
işlemlere geçilmesinden önce, Anayasa’nın 2, 4 ve 175’inci maddeleri 
açısından, anılan teklifin görüşülmesine yer olup olmadığı 
hakkında................................................................................................... 

 
 
 
 

2282 
Barış ve Demokrasi Partisi Grubuna üye milletvekillerinin kürsüde 

yapmış oldukları konuşmalar sırasında, Parlamento Başkanı sıfatıyla, 
milletvekillerinin ifadelerine karşı göstermiş olduğu tutum nedeniyle 
Oturum Başkanının tutumu hakkında...................................................... 

 
 
 

2293 
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“Kıvırtma” kelimesinin hakaret anlamına gelip gelmediği ve bu 
kelimeyi kullanan muhalefet partisi milletvekiline ve iktidar partisi 
milletvekiline farklı davranılıp davranılmadığı hakkında........................ 

 
 

2303 
Hatip kürsüde konuşurken birleşime ara vererek hatibin süresi 

bitmeden sözünün kesilmesi ve yeni oturumda hatibin sözlerini 
tamamlamak istemesine rağmen, buna imkân tanımaması ile asıl konu 
görüşülürken Oturum Başkanının görüşünü açıklayıp açıklayamayacağı 
hakkında................................................................................................... 

 
 
 
 

2316 
Milletvekili olmadığı için cevap verme imkânına sahip olmayan 

kişiler hakkında Genel Kurulda eleştiride bulunmanın doğru olup 
olmadığı ve iktidar partisi milletvekillerine bu konuda müsamahalı 
davranılıp davranılmadığı konusunda...................................................... 

 
 
 

2330 
Geçici madde ilavesine ilişkin iki önergeyi işleme alıp diğer 

önergeleri işleme almaması nedeniyle Oturum Başkanının tutumu 
hakkında................................................................................................... 

 
 

2340 
TBMM Başkanı olarak, daha önce görevlendirilmiş Başkan 

Vekillerine rağmen, bu teklifin görüşmelerindeki oturumları 
yönetmesi; oylamalarda uygulanan usullerin gizli oylama esaslarına 
uygun olmadığı hâlde ikinci görüşme oylamalarında da aynı şekilde 
uygulamaya devam edeceğini ifade etmesi nedeniyle Oturum 
Başkanının tutumu hakkında.................................................................... 

 
 
 
 
 

2348 
Her madde için işleme alınan yedi önergenin dördünün siyasi parti 

grubuna mensup milletvekillerine hak olarak tanınmasına ve kalan üç 
önergenin belirlenmesi için kura çekiminin İç Tüzük’e uygun olarak 
yapılıp yapılmadığı hakkında................................................................... 

 
 
 

2361 
Söz taleplerinde iktidara ve muhalefete mensup milletvekillerine 

eşit davranmayarak Genel Kurulu tarafsız yönetmemesi nedeniyle 
Oturum Başkanının tutumu hakkında...................................................... 

 
 

2370 
Belli bir süre için verilen aradan sonra Genel Kurulu verilen 

sürenin bitiminde açmayarak Meclise, milletvekillerine saygısızlık 
yaptığı konusunda Oturum Başkanının tutumu hakkında........................ 

 
 

2380 
8/6/2010 tarihli 113’üncü Birleşimde alınan karar gereğince, Genel 

Kurulda bugün itibarıyla günlük çalışma programına 501 sıra sayılı 
Kanun Tasarısı’nın görüşmeleriyle başlanılması gerekirken bu konuyla 
başlamadığı nedeniyle Başkanlık Divanının tutumu hakkında................ 

 
 
 

2385 
499 sıra sayılı Kanun Tasarısı ve Teklifi’nin birçok maddesinin, 

çeşitli kanunların değişik maddelerinde birden fazla değişiklik 
içerdiğine, buna rağmen tek madde gibi işlem gördüğüne; bu 
yanlışlığın uygulamada düzeltilmesi gerektiği hakkında......................... 

 
 
 

2392 
İç Tüzük’ün 60’ıncı maddesine göre yerinden yapılacak 

açıklamalarda söz süresinin bir dakikayla sınırlandırılması ve bir 
milletvekilinin söz talebinin yerine getirilmediği nedeniyle Oturum 
Başkanının tutumu hakkında.................................................................... 

 
 
 

2394 
Bursa’da teknik üniversite kurulmasına ilişkin muhalefet partisi 

milletvekillerine ait kanun teklifinin 506 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla 
Komisyonda birleştirilmemesi nedeniyle bu kanun tasarısının 
görüşülmemesi gerekirken işleme alınması nedeniyle Oturum 
Başkanının tutumu hakkında.................................................................... 
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Başkanın, sataşmadan dolayı milletvekilinin söz talebini yerine 
getirmemesi nedeniyle tutumu hakkında 
 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip 

üye 

23 2 18 08.11.2007 361-362 
Eyyüp 
Cenap 

Gülpınar
Fatma Salman 

Kotan 
Murat 
Özkan 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Parlamentonun iyi 
çalışmasını sağlamak sizin görevinizdir. Elbette ki burada tartışmalar olacaktır, 
ama özellikle iktidar kanadına mensup arkadaşların muhalefetin yaptığı 
eleştirilere özenle bakmaları, dikkat etmeleri gerekir. Şimdi… 

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Üslup önemli! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Üslup elbette önemlidir. Siz 

beğenmeyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bakın, biz şöyle yapıyoruz. 
VAHİT KİRİŞCİ (Adana) – Grup Başkan Vekilini konuşturmadınız! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Bir dakika efendim…  
MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) – Müdahale etmeyin de dinleyin ya! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Biz şöyle yapıyoruz: Konuşan 

arkadaşlar, bir sonraki maddede konuşan arkadaşımız çıkıp cevabını veriyor. 
Yani, illa laf atmak, illa hatibi konuşturmamak gibi bir gelenek var mı bu 
Parlamentoda? Ve çok daha önemlisi Sayın Grup Başkan Vekiliniz bizim bir 
milletvekilimizin konuşmasını çarpıtıyor, evet ve Sayın Başkandan söz istiyor, 
diyor ki: “Benim konuşmamı çarpıttı, ben söz istiyorum.” (AK Parti 
sıralarından “Karşılık verildi.” sesi) Bir dakika efendim… Normalde söz 
verilmesi lazım. Eğer söz verilmiyorsa, Sayın Başkan burayı yönetemiyor 
demektir, kusura bakmasın. Sayın Başkan, sizin bu akşam bu Parlamentoyu 
yönetme erkini kaybettiğinizi ben size söylemek zorundayım. 

BAŞKAN – Evet. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Siz Parlamentoyu 

yönetemiyorsunuz ve lütfen o koltuktan ayrılın, bu Parlamentoyu başka bir 
başkan gelip yönetsin. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, sizler milletvekilliği vazifesini tam 

manasıyla icra ediyor musunuz? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Anlayamıyorum efendim. 
BAŞKAN – İcra ediyor musunuz? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Anlayamıyorum Sayın Başkan.  
BAŞKAN – Sesim gelmiyor mu size? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Hayır, gürültüden 

anlayamıyorum, çünkü Parlamentoyu iyi yönetmiyorsunuz. 
BAŞKAN – Yani, şu Meclisin mehabetine uyacak şekilde siz Mecliste 

vazife yapıyor musunuz? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ne demek? 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, hâlâ anlayamadım. 
Sayın Başkan, özür dilerim, hâlâ anlayamadım.  

BAŞKAN – Anlamıyorsanız ben ne yapayım, tamam.  
MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan, ne 

dediğiniz anlaşılamadı. 
BAŞKAN – Anlamıyorsunuz tabii, anlaşılmıyor tabii. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Evet efendim, anlatırsanız anlarız 

efendim. 
BAŞKAN – İşinize gelmiyor ondan. Tamam, buyurun. Buyurun oturun, 

buyurun oturun. 
MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) – Böyle söyleyerek de taraf 

oluyorsunuz. 
BAŞKAN – Taraf değilim ben.  
MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) – Taraf oluyorsunuz.  
BAŞKAN – Ben, Meclisin sükûnetini kollamak mecburiyetindeyim. 

Böyle bir usulümüz yok, uzaktan kimseye söz vermeden kalkıp konuşma 
âdetimiz yok. Çok kötü bir usul çıkarmışsınız bu Mecliste, yazık değil mi yani!  

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) – Bize gelince mi oluyor 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN – Yazık değil mi!  
MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) – Bize gelince mi oluyor? 
BAŞKAN – Millet sizi seyrediyor buradan, millet sizi seyrediyor. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) – Oraya söyleyeceksiniz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Yeni gelmişsiniz, öğrenin bunları, öğrenin. Böyle laf atmayla 

bunun usulü olmaz.  
TACİDAR SEYHAN (Adana) – Sayın Başkan, bizim öğretmenimiz 

değilsiniz siz! 
BAŞKAN – Siz de benim öğretmenim değilsiniz, buyurun lütfen yerinize. 

Siz de bana bir şey öğretemezsiniz. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) – Nasıl konuştuğunuzu fark edeceksiniz. 
BAŞKAN – Buyurun yerinize. 
MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) – Sayın Başkan, ortamı yatıştırmak 

yerine ortamı geriyorsunuz. 
BAŞKAN – Siz mi bana öğreteceksiniz? 
TACİDAR SEYHAN (Adana) – Sayın Başkan, bu üslupla 

konuşamazsınız bizimle. 
BAŞKAN – Siz de benimle konuşamazsınız. Siz de konuşamazsınız 

benimle, siz de konuşamazsınız. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) – Başkan olmanız her hakkı vermez, ayıp ya! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan…
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Muhalefet şerhi eklenmeksizin bastırılan ve gelen kâğıtlarda yer alan 65 
sıra sayılı Rapor’un gündeme alınmasına dair grup önerisinin 
oylanamayacağına ilişkin  

 

D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 2 27 29.11.2007 198-201 Nevzat 
Pakdil 

Yaşar 
Tüzün 

Fatma Salman 
Kotan 

 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Değerli milletvekilleri, bugün 

görüşmekte olduğumuz Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup önerisiyle, yarın 
saat 14.00’te Meclis Genel Kurulunu gün olarak toplantı çağrısı var ve bu 
çağrının içerisinde de “Hâkimler ve Savcılar Kanunu’ndaki değişiklikler 
görüşülecek.” deniliyor. Evet, bu metin bunu amir. Ancak, bugün, biz, iki 
Danışma Kurulu toplantısı yaptık. Birinci Danışma Kurulu toplantısında Adalet 
ve Kalkınma Partisinin Değerli Grup Başkan Vekili, bugün, öncelikle Hâkimler 
ve Savcılar Kanunu görüşülmek üzere bizi çağırdı ve Sayın Meclis Başkanının 
başkanlığında yaptığımız toplantıda, bu dağıtılan kanun teklifi raporunun 
İçtüzük’e aykırı olduğunu ve yok hükmünde olduğunu konuştuk. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) – Bunlar konuşuldu. 
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) – Dinleyin… Dinleyin… 

Anlayacaksın, dinle. Sabret… Sabret… Müdahale etme. 
Sayın Başkana biz şunu söyledik: Bakın, bu, muhalefet şerhi olmadan 

dağıtıldı. Oysa, İçtüzük 42’nci madde altıncı fıkra uyarınca, muhalefet şerhiyle 
birlikte dağıtılma zorunluluğu var. O nedenle, biz, bu Danışma Kurulu 
toplantısında bu yasayı perşembe günü görüşmemiz mümkün değildir… Sayın 
Başkan ve diğer grup başkan vekilleri bu konuda bir ortak anlayışa ulaşıp, 
Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefet şerhi de eklenerek yeniden bu raporun 
dağıtımına karar verildi ve şu dağıtılan, ekinde muhalefet şerhi olmayan rapor, 
yok hükmünde sayıldı. 

Şimdi, yok hükmünde sayılan, ekinde muhalefet şerhi olmayan bir raporu 
bir kenara koyduktan sonra, yarınki toplantıya geliyoruz. Nedir öneri? 30 
Kasım günü saat 14.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 
toplansın. Toplansın… Niçin? Hâkimler ve Savcılar Kanunu’ndaki değişiklik 
için. Ama, elimizde İçtüzük’e uygun olarak dağıtılmış, içinde muhalefet şerhini 
de içeren bir rapor yok. O hâlde, Sayın Meclis Başkanının kabullendiği, 
benimsediği, yeniden basılmasına gerek gördüğü bir raporun henüz basım 
işlemi bitmeden, Meclis Genel Kurulu toplanıp, biz ola ki basılacak, ola ki 
elimize geçecek bir rapora dayalı olarak yarın için muhtemel, varsayıma dayalı 
bir Genel Kurul toplantısı çağrısında bulunuyoruz. Bu bağlamda, söz alışımın 
temelinde yatan Sayın Başkanın, Meclis Başkanlığının uygulamasını da göz 
önüne alarak bu konuda bir oylamaya geçmemesi gerektiği yönündedir. Kaldı 
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ki, biraz evvel değerli Grup Başkan Vekili, “On dakikaya sığdırdığınızı niye 
163 sayfa hâline getirdiniz?” dedi. Çok doğal, teknik bir konu, hukuki bir konu 
ve Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir konu. Biz onları yazdık ki, o raporlar tüm 
milletvekili arkadaşlarımızın eline ulaşsın, okusunlar, iddiayı, savunmayı, 
siyasal iktidarın görüşünü, muhalefetin görüşünü paylaşsınlar ve farklı 
düşünceleri birlikte değerlendirsinler. Bir yasa tartışması… 

Şunu anlamakta zorluk çekiyorum: “Niye 50-60 kişi gittiniz?” Çok doğal, 
İçtüzük şu kadar kişiyle sınırlı mı diyor komisyonlara? Siz de buyurun. 338 
kişiyle siz de gelin. Niye gelmiyorsunuz? 

Ha, şimdi şunu söyleyeyim, bakın: Demokrasilerde her zaman iktidarın 
yanında muhalefet vardır ama muhalefeti olmayan yönetimler demokrasi 
değildir. Öncelikle muhalefete tahammül göstermek zorunluluğunuz var. Biz, 
muhalefet görevimizi yapıyoruz. Yasaya ilişkin olarak yarın eğer getirirseniz –
ki, İçtüzük’e aykırı olarak gelecektir- bu değerlendirmelerde bulunurum. Ama 
şunu söyleyeyim: Ne olur geçmişi çok fazla karıştırmayalım. Eğrisiyle 
doğrusuyla, hatasıyla sevabıyla bunun geçmişine baktığınızda, çok geriye 
gitmeyin, dört ay önce bu gençleri yanlış olarak alıp Danıştaydan geri dönünce, 
yönetmelikle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilince yasa önerisiyle 
geliyorsunuz. Eğer hukukun kurum ve kurallarını içinize sindiriyorsanız, 
zamanında bunları getireceksiniz. Ama, zamanında bunları getirirken kuvvetler 
ayrılığına… Yargıyı kuşatmayı, yargıda kadrolaşmayı da düşünmeyeceksiniz. 
Bu yasa sadece 100 idari hâkim adayı, savcı adayının yasası değil. Bu yasa 
öyle bir yol açacak ki, binlerle, 10 binlerle hâkim ve savcının yolunu açacak. 
Şu an yargıdaki açık 4.062. 10 bin hâkim ve savcı var, 14 bine ihtiyaç var. 
Sadece böyle buz dağının üzerindeki bölümü gösterip de aşağısını 
saklamayalım. Ve bunların hepsini konuşacağız. Sayın Ergün’ün söylediği gibi, 
Anayasa Mahkemesinin kararını da konuşacağız, Danıştayın kararını da 
konuşacağız. Ama, bunları konuşurken, Danıştay kararında “ulemaya sorun”u, 
Anayasa Mahkemesi kararında, Anayasa’ya kurşun attığını da söyleyeceğiz, 
hep bunları konuşacağız. Ama, şunu ifade edeyim. Sayın Başkan, Sayın Meclis 
Başkanının uygulamasını göz ardı edemezsiniz. Sayın Meclis Başkanının 
uygulaması ortada olduğu sürece, bu konuda bu grup önerisini oylayamazsınız 
diyorum, bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Okay.  
Aleyhte Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan. 
Buyurun Sayın Kaplan.  
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli üyeler; dün Genel 

Kurula gelirken tanık koruma yasasıyla ilgili bir çalışma yapmıştık, 
hazırlanmıştık, geldik. Fakat, çalışmalarımızı sürdürürken hemen AK Parti 
Grubu bir önerge vererek 64 sıra sayılı Tasarı’yı, Futbol Federasyonunun 
kuruluşuyla ilgili yasa tasarısını gündeme getirdi. Dün bu yasa tasarısı 
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görüşülürken bu Mecliste, bir hukukçu üye olarak, İçtüzük’ün işleyişini de çok 
iyi bilen bir arkadaşınız olarak sadece üzüldüm. Bir yasa tasarısı komisyondan 
geliyorsa, bunun basılıp üyelerin eline verilmesi, üyelerin Genel Kuruldan en 
az bir iki gün önce üzerinde çalışma imkânının sağlanması ve ondan sonra 
katılımcı demokrasinin, çoğulculuğun fikirlerinin konulması doğru olanıdır. 
Fakat biz bunun tartışmasını daha aşmadan, bugün Genel Kurula geldiğimizde, 
bu sefer de bir önerge önümüze geldi. Önergeye bakıyorum, bir iktidar 
partisine yakışmayacak, gayriciddi, karalamalı, üzeri çizilmiş karmakarışık bir 
önerge. Şuna bakın, Genel Kurulda buna herkes ibretle bakmalı: 31 Kasım için, 
yani takvimde olmayan bir gün için öneri veren AKP İktidarı, yarın, 30 Şubat 
için de önerge verir! Artık, buna saygıya davet ediyorum. (DTP sıralarından 
alkışlar) Biraz ciddiyet diyorum. Biraz hukuka saygı diyorum. Biraz 
demokrasiyi içselleştirelim diyorum.  

Dün burada, gerçekten Mecliste tanık koruma yasasıyla ilgili görevimi 
beklerken, elbette ki serden bir hukukçu olarak Adalet Komisyonuna gidip 
hâkim ve savcıların yasasıyla ilgili görüşlerimi açıklamak isterdim ama iki 
tercih arasında kaldığınız zaman birini tercih ediyorsunuz, birine 
hazırlıklıysanız ona gidiyorsunuz. Nasılsa, Komisyon bunu tartışır, sonunda bir 
rapor hazırlanır, buna da muhalefet şerhini koyar. O komisyonun muhalefet 
şerhli taslağı da önümüze gelir, onu inceleme imkânını buluruz, okuruz, 
üzerinde bir araştırma yaparız, Kurula da hazırlıklı geliriz, bu konudaki 
önerilerimizi sunarız. İktidar partisi bunu kabul eder, etmez ama bu tutanaklara, 
bizim sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz, bizim tarihî uyarıları yaptığımız, 
bunun da böyle olması gerektiğini söylemek istediğimiz geçer. Yarın, tarihin 
önünde hesap verme durumumuz vardır, bunun için, biz, her şeyin doğru dürüst 
burada tartışılmasını istiyoruz.  

Burada, üzülerek izlediğim bir konuya değinmek istiyorum: Hukukçu olan 
grup başkan vekili arkadaşlarım diyor ki... İçtüzük’ü okuyor ve muhalefete 
dönüyor -üç tane grubu olan parti var burada- diyor ki “Muhalefet şerhi için 
uygun bir süre verilir.” Ve Sayın hukukçu olan Adalet Komisyonu Başkanı, 
Türkiye’nin bağımsız yargısını son derece ilgilendiren, bağımsız yargıda 
partizanca kadrolaşmaya açık bir mevzuatı tartışmaya açarken iki saat süre 
veriyor. Bunda, vicdan ve insaf sınırları aşılıyor. Bırakın hukuku, bırakın 
demokrasiyi, bırakın Anayasa’yı, bırakın katılımcılığı, bırakın çoğulculuğu; 
hangi hukukçu vicdanında iki saat muhalefet şerhi yazma süresi verilmiştir? 
Meclis tarihinde iki saat süre verilen başka bir örnek var mıdır diye soruyorum. 
(DTP ve CHP sıralarından alkışlar)  

Bu kafa, Brüksel’de, Strasbourg’da Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal 
onurlarını ayaklar altına almıştır. 3 tane yargıç adayını sizler bu kafayla 
seçtiniz, Brüksel’e gönderdiniz. Avrupa Konseyinde, Avrupa Parlamentosu 3 
tane yargıcınızı da size iade etti. Bunun tekrar yaşanmasını mı istiyorsunuz? 
(DTP ve CHP sıralarından alkışlar; AK Parti sıralarından “Niye bağırıyorsun?” 
sesleri, gürültüler) 
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Arkadaşlar, bu kürsüde söz alana kadar yirmi defa Başkanlık Divanına 
geldim. Bu kürsüde benim söz hakkım sırası geldiği hâlde söz alamadım 
önerge aleyhinde konuşmaya. Ben, burada usulün ilgili maddesi uyarınca, usule 
uygun bir tartışma zemini açılmasını isterken, şunu söylemek istiyorum: Futbol 
yasa tasarısında da, hâkim ve savcıların atanmasına ilişkin yasada da ne 
yapmak istiyorsunuz? Bu, yangından mal kaçırma aceleniz ne? Geçen günlerde 
niye bunu getirmediniz? Bunca zaman çuvala mı girdi? Zamanında getirin. 
Zamanında tartışmaya açın. Bu tür yasa teklifleri ki “Yeni bir anayasa 
yapacağız.” deniliyor. AK Parti İktidarı, 15 Aralıkta yeni anayasa taslağını 
koyacak. Yeni anayasa taslağında bağımsız yargı en önemli hükmü teşkil 
ediyor. Bağımsız yargının en önemli hükmü teşkil ettiği, hâkimin, savcının, 
savunmanın tartışılacağı, silahların eşitliğinin tartışılacağı böylesi önemli bir 
takvimde bu acelecilik nedir diye sorma hakkını muhalefet olarak kendi 
uhdemde hissediyorum. Hiçbir kurulu, baroları, üniversiteleri, Hâkim ve 
Savcılar Yüksek Kurulunu, Yargıtayı, Danıştayı, bütün üst yargı kurumlarını, 
Anayasa Mahkemesini hâkim ve savcı tayinine ilişkin hükümleri oluştururken 
çağırmayacaksınız, düşüncesini almayacaksınız, görüşünü sormayacaksınız, 
ondan sonra da alelacele çıkaracaksınız; çıkardığınız yasayı da kırk sekiz saat 
geçmeden getirip, bize okutturmadan, incelettirmeden, araştırılmadan, üzerinde 
konuşturulmadan onaylatmaya kalkacaksınız! Hangi hukukta “Hukuk kötüye 
kullanmak için vardır” diye yazıyor, bana bunu söyleyebilir misiniz? (DTP ve 
CHP sıralarından alkışlar; AK Parti sıralarından “Bağırma” sesleri, gürültüler) 
Hukuk kötüye kullanılmak için değildir. Demokrasi de çoğulculuğun 
tahakkümü değildir. Eğer böyle düşünüyorsanız, tarihte bunun çok büyük 
yanılgılarını yaşayan kanun çıkaranları görürsünüz. Robespierre de giyotin 
yasasını çıkarmıştı ama ne yazık ki Robespierre, o giyotin yasasıyla giyotine 
vuruldu. Yarın çıkaracağınız bu yasa, bu partizanca atamalara, bu, direkt 
Bakanlığın Müsteşarına, genel müdürlerin mülakatına tabi olacak, gencecik, 
vicdan sahibi olacak yargıçlarımızı ve savcılarımızı, bu şekilde, yürütme 
seçerek güçler ayrılığını ayaklar altına alamaz. Hangi devirde yaşıyoruz? 
21’inci yüzyılda yaşıyoruz. Hukuk devletini, bu kafa, bu mantık, yeni Anayasa 
taslağıyla da Türkiye’ye demokrasi getiremez.  

İşte, ben, bu noktada, gerçekten, şuna dikkat çekmek istiyorum: 
Yapmayın, bu İçtüzük’ü, ben, tek bir milletvekili olarak öyle kötüye 
kullanabilirim ki AK Parti İktidarını çalıştırmam, tek başıma. (AK Parti 
sıralarından “Ne alakası var.” sesleri) 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Boş konuşma! 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bırakın grubu, tek milletvekili olarak otuz 

maddede, otuz tane teklif veririm, her teklifte çıkar, beş dakika, on dakika 
konuşurum, sizi sabaha kadar burada tutarım, hiçbir şey yapmasam sizi 
sabahlatırım… 

FATİH ÖZTÜRK (Samsun) – Tehdit etme, boş konuşma. 
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HASİP KAPLAN (Devamla) - Ama on tane yasayı da iki günde 
çıkaramazsınız, on iki ayda çıkarırsınız.  

AHMET AYDOĞMUŞ (Çorum) – Önce kendin öğren, sonra burada 
konuş. 

HASİP KAPLAN (Devamla) – Sizi, ciddiyete davet ediyorum, 
sorumluluğa davet ediyorum, hukuka davet ediyorum, demokrasiye davet 
ediyorum, yüce Meclisin iradesine saygıya davet ediyorum. 

Bu gerekçeyle, Sayın Başkan, bunu oylatmayın, bunu, usulüne göre, 31 
Kasıma erteleyin, takvimde olmayan güne! (DTP sıralarından alkışlar) 

Zamanı gelsin, usul usul tartışalım; anlaşalım, usul usul, Türkiye’nin 
bağımsız yargısına muhalefet de katkı sunsun, sizin de katkınız olsun, bundan 
hepimiz onur duyalım. 

Bu duyguyla, sizi, bir daha uyararak saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
63’üncü madde gereğince usul hakkındaki konuşmalar tamamlanmıştır.  
Başkanlığın tutumunda bir değişiklik yoktur. 

  



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

1986 
 

Her madde hakkında milletvekillerince verilen yedi önergeden sonra siyasi 
parti gruplarınca verilecek birer önerge haklarının saklı tutulması ve 
madde metninde redaksiyon mahiyetinde küçük değişiklikler yapan 
önergelerin işleme alınıp alınmaması hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 2 57 31.01.2008 488-499 Meral 
Akşener 

Harun 
Tüfekci 

Fatma 
Salman 
Kotan 

 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.  
Sayın milletvekilleri, tabii, AKP 2002 tarihinden sonra ezici bir 

çoğunlukla Türkiye Büyük Millet Meclisine gelince Parlamentonun âdeta 
işlevini yok etmeye çalıştı. Bakın, sizler 2002’den önce gelmeden önce bu 
Parlamentoda yürürlükte olan İçtüzük’e göre her maddenin bir fıkrası için her 
milletvekili dört önerge veriyordu. Yani, milletvekilleri her fıkra için dört 
önerge veriyordu, on tane fıkra varsa kırk önerge veriyordu. Dolayısıyla 
milletvekilleri özgür iradesiyle önerge veriyordu. Fakat, siz gelince… Hele 
Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi burada olduğu zaman ben de Meclis 
Başkan Vekilliği kürsüsünde otururken, yani en ufak bir müsamaha 
göstermiyordunuz. Memleketin en hayati kanunu burada müzakere edildiği 
zaman diyordum ki: Yahu, arkadaşlar… İşte Salih Kapusuz -buradaysa 
arkadaşımız- o da bu işlerin şahididir. O da grup başkan vekili olarak çok sert 
bir grup başkan vekiliydi, hiç müsaade etmiyordu. İlle dakika başına karar 
yeter sayısı, ondan sonra yoklama… Bakın, yani her fıkrada dört önerge 
verilmesine rağmen ve o engellemeler de yapılıyordu.  

Şimdi, siz tabii iktidara gelince, tabii İçtüzük’ü de çok rahat değiştirme 
olanağını da bulduğunuz için bu her fıkrada dört önerge verilmesi yerine, tüm 
maddede üç önerge hükmünü getirdiniz. Bunun üzerine konu Anayasa 
Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi dedi ki: “Milletvekillerinin, 550 
milletvekilinin her madde üzerinde vereceği dört önerge çok az. 
Milletvekillerinin yasama faaliyetine iştirakini engelleyici bir davranıştır.” 
Bunu Anayasa Mahkemesi iptal etti.  

Şimdi, Anayasa Mahkemesi iptal edince, işte yeni bir Tüzük yapıldı. 
87’nci madde, aynen okuyalım arkadaşlar, okuma yazması olan herkes bunu 
şöyle anlar: “Kanunlarda veya İçtüzükte aksine bir hüküm yoksa, kanun tasarısı 
veya teklifinde bir maddenin reddi, tümünün veya bir maddenin komisyona 
iadesi, bir maddenin değiştirilmesi, metne ek veya geçici madde eklenmesi 
hakkında, milletvekilleri, esas komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri 
verebilir.” Eskiden komisyon ve hükûmet de vermiyordu. “Bu esaslar 
dairesinde milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dahil her 
madde için yedi önerge verilebilir.” Bakın çok önemli bir şey: “Bu esaslar 
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dairesinde milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dahil her 
madde için yedi önerge verilebilir. Her siyasî parti grubuna mensup 
milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklıdır. Ancak, bu hak; ilgili siyasî 
parti grubuna mensup milletvekillerince kullanılmaması hâlinde, diğer siyasî 
parti grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan milletvekillerince 
kullanılabilir.” Madde çok açık. Diyor ki: Her milletvekili her madde hakkında 
yedi önerge verir. Siyasi partilerin de önerge verme hakları saklıdır. 

Şimdi, geçen dönem bütün başkan vekilleri AKP’deydi. Tabii, Allah 
rahmet eylesin, Sayın Ali Dinçer arkadaşımız da o zaman -kendisini şükranla 
anıyorum- Meclis Başkan Vekiliydi, ama kendisi uzun zaman rahatsız olduğu 
için Başkanlık Divanını sadece AKP’liler yönetiyordu. Tabii, öyle olunca -
bunu kabul etmek lazım- başkan vekillikleri hangi partide ise biraz kendi 
partisine… Hele iktidar partisine mensup milletvekilleri ise iktidar partisinin 
arzularının karşısına dikilmeleri hiç mümkün değil. Şimdi, öyle bir uygulama 
yapılmış ki geçen dönem arkadaşlar, diyorlar ki: “Yedi tane önerge, ancak 
gruplar ve milletvekillerinin vereceği önerge toplamıdır.”  

Değerli milletvekilleri, şimdi, bakın, Anayasa Mahkemesine giden yani, 
iptali istenen o tüzükte zaten üç önerge verme hakkı vardı milletvekillerinin. 
Anayasa Mahkemesi bunu iptal ettiğine göre, demek ki, her halükârda 
verilecek önerge miktarının üçten fazla olması lazım. Şimdi, burada dört tane 
grup var, yarın da sekiz tane grup oldu, ne olacak o zaman? Bu uygulamayla, 
sekiz grup veya on grup için o yedi önerge verme hakkını getirirseniz… Tabii, 
o fıkranın arkasında “Her grubun önerge verme hakkı saklıdır” deniliyor ya, 
ama şimdi yani, gruplar önerge verebilecek bu defa milletvekilleri 
veremeyecek. O zaman milletvekili burada, yani yasama faaliyetinde 
bulunamayacak. Aslında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 550 milletvekili 
vardır, bu 550 milletvekilinden her birinin de eşit koşullarda yasama 
faaliyetlerine katılması lazım.  

Şimdi, geçen dönemde arkadaşlarınız demişler ki: “Efendim, her madde 
üzerinde verilecek önerge sayısının -gruplar ve milletvekillerinin- toplamı 
yediyi geçemez.” Bu, haksızlık bana göre. Yani, o zaman ben diyorum ki, 
burada beş tane, altı tane grup olduğu zaman milletvekillerinin önerge verme 
hakkı tamamen ortadan kalkıyor.  

Biliyorsunuz, bir de 91’inci madde var, temel kanunlar… Bu temel 
kanunlarda da -temel kanun olarak kabul edilen maddelerde- milletvekillerinin 
her madde için iki önerge verme hakları var. Burada da, her grubun yine birer 
önerge verme hakkı var.  

Şimdi, geçen gün burada, Sayın Mumcu Meclis Başkan Vekiliyken, burada, 
eski yapılan uygulamanın tersine bir uygulama yaptı. Nasıl yaptı? Önce 2 tane 
milletvekilinin önergesini işleme koydu, arkasından grupların da önergesini 
işleme koydu. Bana göre doğru olan bu. Şimdi, 91’inci maddede bunu 
uygularsanız ve 87’nci maddede onu uygularsanız bu ters bir uygulama olur.  
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Şimdi, değerli milletvekilleri, tamam, çoğunluğunuz var, isterseniz, yani, 
milletvekillerine deyin, yasama faaliyetlerine katılmasın, biz getirelim, hiç… 
Kanunların, zaten çoğunu da temel kanun kabul ediyorsunuz ki, temel kanun 
kabul etmeniz de bana göre bu İçtüzük’e aykırı. Ama nedense, Anayasa 
Mahkemesi burada sizin lehinize çok keyfî, hukuka sığmayan bir karar vermiş.  

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) – İşinize gelmedi değil mi? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, işime gelme meselesi değil.  
LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) – Sizin emrettiğiniz zaman mı karar 

verecek? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, değerli milletvekilleri, bu 

Parlamentoda kanunların enine boyuna tartışılması lazım. Biraz önce Bakanınız 
çıktı, burada konuşuyor, ben bir şey anlamadım orada ya, vallahi anlamadım, 
billahi anlamadım. Arkadaşımız Karadeniz şivesiyle konuşuyor, bir de 
dediklerini anlamıyorum. Ondan sonra da… 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Okumayınca anlayamazsın. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Senin dediğini de biz anlamıyoruz. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, ben temiz bir Türkçeyle 

konuşuyorum. Ondan sonra, şimdi, konuşulanı anlamıyorum. Bakan soruları 
yanlış anlıyor, doğru dürüst cevap vermiyor. Değerli arkadaşlar, bunlar hayati 
kanunlardır, hayati kanunların burada enine boyuna tartışılması lazım.  

Dolayısıyla eğer siz bu uygulamayı yaparsanız, milletvekillerinin 
milletvekilliği fonksiyonunu yok etmiş sayılıyorsunuz. Yani, bugün siz varsınız 
diye, çoğunluğunuzu bu şekilde kullanırsınız ama yarına siz gideceksiniz, 
yerinize gelecek… Öyle uygulamalar yapalım ki sayın milletvekilleri, yani, 
uzun zaman, hakka, adalete, eşitliğe aykırı olmasın. 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) – Sen ne yaptın? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Ya arkadaşım, orada kendi kendine 

mırıldanıp durma.  
LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) – Sen mırıldanıp duruyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bak, ben burada kürsüde konuşuyorum, ben 

millete hitap ediyorum. Orada biraz böyle ciddi oturursan…  
LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) – Ben ciddiyim, sen ciddi ol. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bilmiyorsunuz, size bir şeyler öğretmek için 

buraya geldim. Bak, ben bu Parlamentoda 80’den beri varım. Görüyorsunuz ki, 
her şeyin doğrusunu söylüyorum.  

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) – 80’den beri ne yaptınız?  
KAMER GENÇ (Devamla) - Tabii, size bu akılları herkes de vermez, 

bunu bilesiniz. Onun için, sayın milletvekilleri, sizden ricam, eğer 
Parlamentonun sağlıklı çalışmasını istiyorsanız, İçtüzük’ün uygulamasının bu 
şekilde olması lazım.  
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AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) – Sen Başkan Vekiliyken… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır hayır, tabii yani. Ben orada olsam, 

öyle uygularım. Yani, bakın… 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) – Sen hiç kimseyi konuşturmuyordun 

ki ya! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Ben sizi çok iyi tanıyorum, sizi çok da 

konuşturuyordum.  
Bakın, arkadaşlarınıza sorarsanız, ben Meclis Başkan Vekili olduğum 

zaman muhalefeti daha fazla konuşturuyordum. Hele bir suistimalle ilgili, hele 
bir soygunla ilgili bir konu geldiği zaman, on dakika fazla konuşturuyordum. 
Ama sizin, kardeşim, başkan vekilleriniz burada soygunlarla ilgili, bilmem 
hırsızlıklarla ilgili önergeler veriyoruz, bunların anlaşılmaması için bize söz 
vermiyorlar. Bunların ispatları var. Geçen gün Kütahya Şeker Fabrikasının 
özelleştirilmesiyle ilgili yapılan bir sahtekârlığı burada bana göstertmediniz, 
yani bu soruya cevap verildi, burada siz şey etmediniz.  

Yani burada, Parlamentoda milletin isteklerinin, daha doğrusu, 
Parlamentonun yaptığı kanunun halk tarafından anlaşılması lazım. Televizyonda 
insanlar seyrediyor, bu kanunun burada maddesi okunmuyor, müzakerede dile 
getirilmiyor, bu halk acaba bu Türkiye Büyük Millet Meclisini, kendi kulağıyla 
televizyonu dinlediği hâlde kanunun manasını anlamıyorsa, böyle bir kanun 
müzakeresi olur mu değerli milletvekilleri? Onun için, sizlerden ricam, Sayın 
Başkanlık Divanından da ricam, uygulamanızı bu şekilde yapın. Yani, o yedi 
önergeyi milletvekillerine şey edin, her grubun da ayrıca bir önerge verme hakkı 
olsun. Tabii, aksi yolda uygulama yaparsanız, yarına, işte Demokratik Sol 
Partinin burada 13 milletvekili var, bakarsınız bir grup daha kurduk veya bir 
başka, yarın öbür gün bu Hükûmette çalkantılar olacak… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genç.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, bir dakikamı kullanmadım. 
BAŞKAN – Hayır, şimdi bu uygulamada yok, bir dakika kimseye yok. 
Buyurun, teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Yani, bence uygulamanız yanlış Sayın 

Başkan. Bu yanlış uygulamadan dönerseniz… 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN – Dinledim, teşekkür ederim.  
Lehte konuşmak üzere Sayın Tayfun İçli, Eskişehir Milletvekili. 
Buyurun Sayın İçli. (DSP sıralarından alkışlar)  
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H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili 
arkadaşlarım; konu, insanların düşüncelerini ve ifadelerini özgürce ifade 
etmesi. Bu, her zaman dile getirildi. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
döneminde, bırakın… Biz, tabii, vatandaşlarımızın haklarını savunuyoruz, 
onlara daha fazla özgürlükler vermek için çaba sarf ediyoruz. Ama ne yazık ki, 
bu dönem Parlamentoda, AKP’nin sayısal üstünlüğü dikkate alınarak, biz sayın 
milletvekillerinin, yasalar konusunda, yasa tasarı ve teklifleri konusunda 
düşüncelerini ifade etmesi engelleniyor. AKP’li arkadaşlar, kendilerine 
İçtüzük’le tanınan hakkı, bir anlamda, kötüye kullanıyorlar. İçtüzük’ümüze 
göre, gruplar rahatlıkla konuşuyor, yirmi dakika konuşuyor, milletvekillerinin 
konuşma hakkı var. O milletvekillerinin yapacağı konuşmalar da, daha kanun 
tasarı ve teklifi dağıtılır dağıtılmaz AKP’li milletvekili arkadaşlar tarafından 
bloke ediliyor. Önergeler konusunda da AKP’li arkadaşlarımız, virgül 
değiştirmek suretiyle, “ve/veya” demek suretiyle, hiçbir anlam ifade etmeyen 
değişiklikler vermek suretiyle, özellikle bizlerin, Demokratik Sol Partililerin 
düşüncelerini ifade etmelerini bir şekilde engelliyorlar.  

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi, her konuyu alelacele 
görüşüp, kamuoyunun bilgisinden bazı konuları saklama yeri değildir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, her konunun enine boyuna tartışıldığı ve konuların ilgili 
taraflarla paylaşıldığı bir mekândır. Bu yöntem, geçen dönem Parlamentoda 
olduğu gibi, AKP’nin sayısal çoğunluğu olması nedeniyle, bu dönem 
Parlamentoda da, komisyonlarda başlamak suretiyle, muhalefetin düşüncelerini 
ifade etmelerini bir şekilde engelliyorlar.  

Arkadaşlar, hepimiz burada vatan için, halkımız için, halkımızın çıkarları 
için faaliyette bulunuyoruz. Milletvekili olduğumuzda ant içerken, yemin 
ederken birçok hassasiyetlerin altını çizerek yemin ettik. Yeminin ötesinde, 
hepimizin vicdanı var, bu ülke bizim ülkemiz, sadece biz burada yaşadığımız 
gibi bizden sonraki evlatlarımız yaşayacak, torunlarımız yaşayacak. Burada 
bizim ulusal çıkarlarımız söz konusu, halkın çıkarları söz konusu. Eğer sizler, 
politik birtakım kaygılarla, yaptığınız yanlışlıkların muhalefet tarafından 
dillendirilmesi nedeniyle oy kaybına uğrayacağınız kaygısıyla, bizlerin 
konuşmalarını engellemek durumunda kalırsanız, yarın vicdanınız da rahat 
etmez. Yarın ülke birçok değerleri kaybederse, halkımız birçok değerleri 
kaybederse, bunun, bilin ki, bizatihi sorumlusu bu Parlamentoda görev yapan 
arkadaşlardır. Onun için, kıskançlıktan uzak durmak suretiyle, muhalefetin 
eleştirilerine lütfen kulak verin. Katılmayabilirsiniz ama dediğim gibi burası 
alelacele her şeyin kaçırıldığı bir yer olmamalı.  

Türkiye’nin gündemine iki gün önce türban meselesi atıldı. Benim 
tabirimle, Sayın Başbakan İspanya’da el bombasının pimini çekti, oradan attı 
buraya. İki gündür televizyonlar, gazeteler, türban aşağı türban yukarı, 
özgürlükler konusunu konuşmaya başladı.  

Değerli arkadaşlarım, bu Yasa alelacele Türkiye Büyük Millet Meclisine 
getirildi. Burada değerli konuşmacılar hep Kanun’un bir ucundan tutmak 
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suretiyle kendi bakış açılarıyla olayı anlatmaya çalıştılar. Değerli arkadaşlar, bu 
Kanun, Vakıflar Kanunu yepyeni bir kanun olarak getiriliyor AKP tarafından. 
2002 yılında yapılan değişiklik… Ki, gayrimüslimlerin, Müslüman olmayan 
vatandaşların, cemaat vakıflarının mülk edinmesiyle ilgili konuyu gündeme 
getirdi bazı konuşmacılar, biz onu 2002’de yaptık, yaptığımız için takdir 
edildik ve Anayasa Mahkemesine götürülen bu olay Anayasa Mahkemesi 
tarafından da Anayasa’ya uygun bulunduğu için iptal edilmedi. Ama AKP’nin 
5555 sayılı Yasa -ki 2006 yılında- Cumhurbaşkanı tarafından- “Lozan’ı 
deliyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini mahvediyorsunuz. 
Bu 5555 sayılı Yasa’nın altı maddesi Anayasa’ya aykırıdır, Lozan’a aykırıdır.” 
şeklindeki geri çevirmesini biz burada konuşuyoruz. Bunlar bizim iddiamız 
değil. Sayın Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanı olmadan önce Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığını yapmıştır. Bir de Cumhurbaşkanlığı makamı kişisel 
makamlar değildir, Cumhurbaşkanlığı makamı kişisel makamlar değildir. 
Cumhurbaşkanlığı makamında, bürokratları, bilim adamları, danışmanları 
çalışırlar ve bu getirdiğiniz Yasa’nın Lozan’ı deldiğini söylüyor.  

Bir de size çok daha ilginç bir şey söyleyeyim: Neden bunu hemen iki gün 
içinde getirdiniz türban tartışılırken? Gelmeden bir vatandaş diyor ki: “Sayın 
Başbakan bir hafta önce Karamanlis’le görüştü, Yunan Başbakanıyla görüştü.” 
Madem önemli bir yasa buydu da, 2006 yılında Cumhurbaşkanı bunu veto 
ettiğinde niye acil olan vatandaşların hakkını, hukukunu hemen getirmediniz de 
o vatandaşlarımızın mağduriyetlerini bir buçuk yıl devam ettirdiniz? 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Komisyondan geçmiş. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Komisyondan geçmiş. Neden? Çünkü 

Yunan Başbakanı Karamanlis’le Sayın Erdoğan bir hafta önce İstanbul’da 
görüştü. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – 22’nci Dönemden bahsediyorum. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Başka ne konuşuldu? Ruhban okulunun 

açılıp açılmaması konuşuldu. Başka ne konuşuldu? Fener Rum Patrikhanesinin 
ekümenik talepleri konuşuldu. 

BAŞKAN – Sayın İçli, tutumumuzun lehinde söz almıştınız, lütfen 
konuya gelin. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Tamamlayacağım efendim. 
Bunlar benim görüşlerim. Bunlara katılırsınız katılmazsınız, ama benim bu 

görüşlerimin yurttaşlarım tarafından dinlenmesine engel olamazsınız. 
Verdiğiniz bu önergelerle İçtüzük’e aykırı hareket ediliyor.  

Bir de başka bir konu var: Hâkim ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili yasa 
görüşülürken önerge verdim. Başkanlık Divanı, İçtüzük’ün 84’üncü maddesine 
göre vermiş olduğum önergeyi işleme koymadı.  
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Değerli arkadaşlarım, İçtüzük’ümüzün 84’üncü maddesi “Anayasa’ya 
aykırılık önergeleri diğer önergelerden önce oylanır.” diyor. Bizim verdiğimiz 
önergeler Anayasa’ya aykırılık önergeleri. 87’nci maddede ifade edildiği gibi, 
bizim önergelerimiz “ve”, “veya”, “virgül” şeklinde hakkın kötüye 
kullanılmasına yönelik değişiklik önergeleri değil. Bizim iddiamız 
Cumhurbaşkanlığı makamının iddiasıdır. Cumhurbaşkanı değişir. On birinci 
Cumhurbaşkanı vardır, ama veto, Cumhurbaşkanlığı makamınındır, Sayın 
Sezer’in veyahut Gül’ün vetosu değildir. Onun için bizleri lütfen dinleyin. Bizler, 
sizler gibi -buna yürekten inanıyorum- ülkenin menfaati için çaba sarf 
ediyorsunuz, ama yapıcı eleştirileri dinlemez, futbol takımı gibi “AKP’ydi, 
DSP’ydi, CHP’ydi, oy kaybediyoruz, bu seçimdir.” derseniz yarın bir gün bu 
ülkede siyaset yapacak ortam bulamayız. Ülkeyi karıştırmak isteyenler, buradaki, 
bugün, sizlerin, bizlerin yaptığı tutumlardan dolayı çocuklara hesap veremez. 

Sözlerimi bitiriyorum, sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. (DSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın İçli. 
Tutumumuzun aleyhinde söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Oktay 

Vural. 
Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar) 
OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Tabii, AKP ve DTP’nin desteklediği, ancak bizim de karşı çıktığımız bu 

tasarı aslında Meclis Genel Kurulunda oldukça büyük bir önem atfedilerek 
görüşülüyor. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hepsini desteklemiyoruz. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Dolayısıyla, son derece de, zaman zaman, 

böyle bir gerilimli kanun tasarısının görüşülmesi sırasında, aslında, sizin 
Meclis İçtüzük’üne uygun ve gerçekten mehabetini de bozmayacak şekildeki 
uygulamanıza da çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, ama bizim, sizin 
yaptığınız uygulamayla ilgili husus, doğrudan doğruya bu değişiklik 
önergelerinin, amacına, İçtüzük’e aykırı olarak verilmesi ve bu tasarının 
müzakeresinin engellenmesi amacıyla ilgilidir. 

Bakınız, bu okuduğumuz önergeler… Biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz, 
basılıp dağıtıldıktan sonra her milletvekilimizin önerge verme hakkı vardır, 
doğrudur bu, AKP’li milletvekillerimiz de olabilir, ancak bu önergelerin, 
gerçekten bu yasa tasarısının milletimizin lehine çıkması için olumlu ifadelerle 
katkı sağlayacak önergeler olması gerekmektedir, açık olması gerekmektedir. 
Ancak, maalesef, özellikle Meclis Genel Kurulunda görüşmelerin yapılması 
sırasında milletvekillerimizin belki de beraber, birlikte “Gerçekten burada 
değişiklik yapılması gerekir ve bu çerçevede bir önerge vermemiz gerekir.” 
derken daha önceden verilen bu naylon önergelerle, gerçekten, bu müzakereler 
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sonucunda milletimizin hayrına beraber, birlikte atabileceğimiz adımlar 
engelleniyor. “İmkân kalmaması hâlindekinin yerine imkân bulunmaması 
şeklinde değiştirilmesi…” 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar önemli ve gerilimli bir tasarı hakkında, bir 
milletvekilimizin sadece bununla ilgili bir önerge vermesinin amacını ne 
olabilir? Gerçekten soruyorum.  

ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) – Müzakereyi engellemek. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Aynı daktilodan çıkmış, aynı gerekçeyle 

beş tane önerge veriliyor; aynı gerekçe: “İfadenin daha netleştirilmesi amacıyla 
verilmiştir.”  

Değişiklik önergeleriyle ilgili 87’nci maddede “Açık olmayan önergeler 
işleme konulmaz.” diyor.  

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Açık ama. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Nedir, amacı ne? Amacı belli değil, 

gerekçesi belli değil.  
Gerçekten, bakınız, biz burada bir müzakere yapıyoruz değerli 

arkadaşlarım. Bu müzakerelerin… Biraz önce ifade ettiğim gibi, gerçekten, siz 
AKP ve DTP bunu çıkartmak isteyebilirsiniz, bir diyeceğimiz yok, ama bu 
müzakereler neticesinde muhalefetin itirazlarının bir önergeyle sizin 
huzurunuza getirilmesini engelleyemezsiniz. Bu bir engellemedir. Dolayısıyla, 
bu önergelerin işleme konulmaması gerekmektedir. İşleme konulmayacak bir 
önergeyle ilgili, açıkçası, burada doğrudan doğruya, iktidar partisi 
milletvekilleri muhalefeti engelleme çabasına girmektedir. Çok yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım, burada iktidar partisi vardır, muhalefet vardır. Muhalefet 
bu konuda, İçtüzük gereğince meşru her türlü vasıtayı kullanır, ama iktidar partisi 
muhalefeti engellerse, bu, demokrasi olmaz, bunun adı demokrasi olmaz. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Öyle bir dertleri yok. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Demokrasi olmaz bu. Yani nasıl 

engelleyebilirsiniz ya?  
Şimdi, bir milletvekilimizin -sizin takdirlerinize sunuyorum değerli 

milletvekillerim- gerçekten, sizin içinizden de milletvekillerimizin değişiklik 
önergesi vermesi doğrudur. Ama “imkân kalmaması” yerine “imkân 
bulunmaması” şeklindeki bir değişikliği…  

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Çok farklı.  
OKTAY VURAL (Devamla) – Bir iktidar partisi bu gerekçeyle bir 

değişiklik önergesi verebilir mi ya? 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Çok farklı.  
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OKTAY VURAL (Devamla) – Yani, bu, tasarının ne kadar milletimizin 
lehine de olmadığını ortaya koyan bir girişim. Ciddi bir şey varsa, imzamızı 
atın. Getirin, o imzanın arkasında -doğruysa- Meclis bulunsun. Ama, 
milletvekillerini, Meclis gündemini tıkamak, muhalefetin değişiklik 
önergelerini vermesini engellemek amacıyla kullanılmaması gerekiyor. 
Milletvekilinin iradesi bir değişikliği ve ciddi bir değişikliği gündeme taşımak 
olmalıdır. Burada eğer böyle yaparsak, iktidar partisi, muhalefetin ya da bütün 
milletvekillerimizin müzakereyi… 

Şimdi, biz, bu müzakereyi niye yapıyoruz? Değerli arkadaşlarım, bu kadar 
konuştuk biz, sizler konuşuyorsunuz. Bu müzakerelerin bir amacı var. Bu 
kanun tasarısı -madde- yeterlidir ya da değildir. Yeterli değilse önerge 
hazırlanacaktır, yeterliyse oylamaya gidilecektir. Ama, bu kadar müzakereden 
sonra değişiklik önergesi dahi veremiyorsunuz. O zaman, müzakerenin amacı 
ne, hedefi ne? Bu amacı ve hedefi ortadan kaldırmaya yönelik bu önergelerin, 
kanaatime göre, öncelikli olarak, aslında, Meclis Başkanlığına verilmemesi 
gerekiyor. Bu konuda, özellikle iktidar partisinin böyle önerge vermesini çok 
yadırgıyorum. Ama, İçtüzük’ümüze göre -87’nci maddeye göre- bu değişiklik 
önergelerinin -açık olmayan ve anlamı olmayan önergelerin- doğrudan doğruya 
Sayın Komisyon Başkanının, bundan önceki kanun tasarılarında olduğu gibi bir 
redaksiyonla halledebileceği hususların bir kanun maddesinin değiştirilmesi 
istikametinde kullanılmasını son derece yanlış görüyoruz. O zaman, Komisyon 
Başkanımızın bir redaksiyon talebinin –hepsinin- bir önergeye bağlanması gibi 
gerçekten komisyon çalışmalarını ve raporun daha iyi çıkmasını engelleyecek 
bir usule gideriz ki, zannederim, Komisyonumuz da bu redaksiyonla ilgili 
yetkisinin amacına uygun olmayan bir şekilde kullanılmasını da istemez. Öyle 
bir şey olabilir mi? Komisyon Başkanının doğrudan doğruya redaksiyonla 
yapabileceği hususları, milletvekilleri, sırf muhalefetin bu konudaki görüşlerini 
sizlerle paylaşmasını engellemek için tıkıyor. Bu doğru bir şey değil. O 
bakımdan, kanaatime göre bu önergelerin… Şimdi okuyalım bu önergeleri işte. 
Sayın milletvekillerimizin önergeleri var, bunların hiçbiri önerge değil değerli 
arkadaşlarım. Elimizi vicdanımıza koyalım.  

Ben burada Lozan’dan bahsediyorum değerli arkadaşlarım, önemli 
konulardan bahsediyorum. Sizin için önemsiz olabilir, siz vicdanınız nezdinde 
rahatsız olsanız bile oy vermek durumunda olabilirsiniz. Önemli konulardan 
bahsediyoruz. Yani, Lozan’dan bahsediyoruz ya! Yani, Türkiye’de Soros’un 
milleti kuşatmasına izin verilmemesinden; egemenliğin, sivil toplumun 
kuşatılmaması gerektiğinden bahsediyoruz, önemli konulardan bahsediyoruz 
ya! Basit konular değil bunlar, dalgaya alınacak konular değil değerli 
arkadaşlarım.  

İster oy verin ister vermeyin, ama milletimizin ve muhalefetin, Türk 
milleti için önemli olan bu kanun tasarısı hakkında görüşlerini dile getirmesini 
engellemeye yönelik bu tür basit önergeleri, gerçekten böyle önemli bir yasa 
tasarısının görüşülmesi sırasında verilmesini doğrusu yadırgıyorum. Basit bir 
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konu mu görüşüyoruz? Eğer çok basit idiyse 2006 yılından bu yana niye 
getirmediniz? Eğer çok basit idiyse Cumhurbaşkanı niye bunu veto etti ya? 
Niye veto etti? Veto gerekçesini okudunuz mu? Millet var, devlet var, Lozan 
var, milletimizin manevi değerleri var. Var mı başka bir şey?  

Bu kadar önemli bir konuyu, bir iktidar partisi milletvekilinin önerge 
verme hakkını kullanarak, açıkçası önemsiz önergelerle göz ardı etmek 
yakışmıyor değerli arkadaşlarım, doğru değil. Yani, bu konuda bırakın 
söyleyeceğimizi söyleyelim size. Neden bu engelleniyor? Acaba… Bu kanun 
tasarısıyla gerçekten buna oy verme eğiliminde olan değerli 
milletvekillerimizin, çoğunluk partisi milletvekillerinin inancı yok herhâlde. 
Bırakın. Siz oy vereceksiniz. Ne var bunda, ne var bunda ya? Yani, bu kadar 
önemli bir tasarıya, noktalı virgülün virgül olarak değiştirilmesi şeklinde bir 
önergeyle vermek… “Bu kadar önemli.” diyor Sayın Bakan. Gerçekten bu 
kadar önemli bir tasarıya bu kadar önemsiz yaklaşılmasını da, özensiz 
yaklaşılmasını da doğru bulmuyorum, doğru değil bunlar. 

O bakımdan, kanaatime göre, bir, bu konuda gruplarımızın bu önergeleri 
vermemesi ve Başkanlığın da işleme koymaması şeklinde bir usulün 
uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan, uygulamanın böyle 
yapılmasını düşünerek hepinize saygılarımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Vural. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan… 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, DTP Grubu ifade edilerek…  
BAŞKAN – Bir saniye… Size de söz… 
Buyurun Sayın Uzunırmak. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, sizin önergeleri okutup ve 

işleme alırken bir usulünüz var ve bu usul en aykırı önergenin işleme alınması 
şeklindedir. En aykırı önergenin işleme alınması, muhtemeldir ki, iktidar grubu 
en aykırı önergeyi veremeyeceğine göre kanun maddesine, muhalefetin en 
aykırı görüşüne fırsat tanımak içindir. Dolayısıyla, en aykırı önerge işleme 
alınıyor ise bu tip tıkanmalarla, bu tip önergelerle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ciddiyetten uzak vakit harcamasının önlenmesini Başkanlık 
makamından bilhassa istirham ediyorum. 

Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar) 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yerimden mi konuşayım? 
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BAŞKAN – Önce ne söyleyeceğinizi anlayayım. (AK Parti sıralarından 
“Mikrofonu açsın, Başkanım.” sesi) Hayır, önce ne hakkında konuşmak 
istediğini öğreneyim sayın milletvekilleri. Akıl öğretmekten vazgeçin.  

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Vural kürsüde konuşurken DTP 
Grubunu zikrederek bizim de bu usulde katkımız olduğunu, o şekilde bir cümle 
ifade ettiler. Ayrıca, bu tasarı hakkında da AKP ile aynı şekilde oy kullandığımızı 
ifade ettiler. Bunun böyle olmadığını bir cümleyle izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN – Şimdi usul tartışmasını bitirelim. Bu başka. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ama isim zikrettiler. 
BAŞKAN – Bir saniye… Bir saniye… 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Usule ilişkin de, tabii ki, yine bir cümleyle… 
BAŞKAN – Maalesef… Çünkü talep ettiler. Siz hukukçusunuz, 

biliyorsunuz. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır, hayır, değil... Yani ben… 
BAŞKAN – Şimdi, ben bütün konuşmacıları dikkatle izledim çünkü 

tutumumun lehinde ve aleyhinde konuşulduğu için. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ama grubumuzu zikrederek… 
BAŞKAN – Bir saniye… Bir saniye… 
Sayın Vural konuşmasında, bu Kanun’a sizin katkınız olduğundan, yani 

grubunuzun… 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ama yanlış bir tanımlamaydı. 
BAŞKAN – …katkısı olduğunuzdan bahsetmedi. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Aynen öyle dedi efendim. 
BAŞKAN – Sadece, bu Kanun’u desteklediğinizi söyledi. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ama yanlış söyledi efendim, çünkü bizim… 
BAŞKAN – Desteklemiyorsanız, ben buradan söylüyorum. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Önergemiz var çünkü. Onun için ifade etmek 

istiyorum. 
BAŞKAN – Tamam. Maksat hasıl oldu, teşekkür ederim. 
Yani Demokratik Toplum Partisinin bugün görüştüğümüz, müzakeresini 

yaptığımız vakıflarla ilgili Kanun’a herhangi bir müdahalesinin veya katkısının 
olduğuyla ilgili Sayın Vural bir cümle kurmadı, dikkatle izledim. Sizin ve 
Adalet ve Kalkınma Partisinin, yani grubunuzun ve Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubunun onayladığını söyledi. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ama külliyen desteklemiyoruz efendim. 
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BAŞKAN – Siz de onaylamadığınızı söylüyorsunuz. Ben de buradan 
herkese bunu iletmiş oldum. Teşekkür ederim. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, hem onaylamıyoruz hem biz 
Meclise geldikten sonra Cumhurbaşkanlığından dönen bir yasa. Zaten üç ana 
noktada temel itirazlarımız vardı. Bu üç noktadaki itirazlarımızın ikisi… 

BAŞKAN – Anladım. Sayın Kaplan, şimdi, zaten bu usul tartışmasının 
sonunda size ben söz vermek durumunda kalırsam kalırım. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Tamam. 
BAŞKAN - O arada da zamanımız doluyor. Özellikle sizin ağzınızdan bir 

kere daha duyurmayı istedim ki, ben Meclisi kapatmak durumunda kaldığım 
zaman bu hakkınız da düşecek. Onun için de ben izah etmek durumunda kaldım.  

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Tamam. Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN – Tamam. Teşekkür ederim. 
Şimdi, tutumumun lehinde söz isteyen Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza 

Öztürk. 
Buyurun Sayın Öztürk. (CHP sıralarından alkışlar) 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

öncelikle, İstanbul’da patlamada ölen yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum.  
Yine, bundan on sekiz yıl önce, 31 Ocak 1990 yılında evinin önünde 

hunharca katledilen büyük hukukçu, Atatürk devrimcisi, demokratik, laik 
cumhuriyetin yılmaz savunucusu Muammer Aksoy’u saygıyla anıyorum. 
Kendisine rahmet diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok önemli bir süreç içerisindeyiz. 
Cumhuriyetimizin, devletimizin temel sütunlardan birisi olan laikliğin 
aşındırıldığı, sulandırıldığı, orasından burasında çekiştirilerek kemirildiği, 
laiklik ilkesinin egemen olmadığı bir siyasal sistem oturtma arayış ve 
çabalarının yeşertildiği bir süreci yaşamaktayız.  

Emperyalizmin kendi çıkarları uğruna bize yaptığı dayatmaları kabul 
etmeyen, direnen, ulusal çıkarlarımızı savunan, emperyalizmin kendi çıkarları 
karşısında ulusal duruş rotasında bulunan kişilerin gerici, hak ve özgürlükler 
düşmanı, demokrasi düşmanı gibi çarpık, sakat anlayışların yeşertildiği, buna 
karşın emperyalist dayatmalara teslim olanların özgürlük ve demokrasi 
kahramanı olarak gösterildiği bir süreci yaşamaktayız. “Demokrasi” “özgürlük” 
ve “insan hakları” gibi yaldızlı sözlerin altında nelerin yattığını aramak 
durumundayız. AKP mensupları, her vesileyle halkın yararına olmayan 
düzenlemeleri yaparken, bunları demokrasi, özgürlük adına yaptıklarını 
söylemektedirler ama her nedense o konuda gösterdikleri demokrat tavrı bu 
Meclisin çalışmasında muhalefete göstermemektedirler. Sayısal çoğunluğuna 
dayanarak zaten komisyonları tıkamışlar, Meclisi de tıkamaktadırlar.  
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasaların tanıdığı hakkın kullanımı 
konusunda sınırlamalar vardır. Her hak o hakkı tanıyan yasanın da üstünde yer 
alan objektif iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Her hak o 
hakkın yasada tanınmasının var oluş nedeni olan amacını aşarak kullanılamaz.  

Şimdi, burada AKP milletvekili arkadaşlarımızın verdiği önergelere 
bakalım, büyük Türk milleti de duysun, hukukçular da duysun. “Yerine 
getirilmesi” ibaresinin yerine “oluşturulmasına” teklif edilmiş, “imkân 
kalmaması” ibaresinin yerine “imkân bulunmaması” teklif edilmiş, “olmamak 
kaydıyla” ibaresinin yerine “olmamak üzere” teklif edilmiş, “teklifi üzerine” 
“teklifiyle” söylenilmiş, “parasal değerler” yerine “maddi ve parasal 
değerler…” Ve bunun gibi devam ediyor. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Çok farklı şeyler Ali Rıza Bey. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; bu yasa bundan önceki Parlamento döneminde komisyonda 
Hükûmetin getirdiği tasarı Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin o 
tarihteki direnmeleri üzerine kırktan fazla önergeyle düzeltilmeye çalışılmış. 
Deveye sormuşlar “Boynun neden eğri?” Deve cevap vermiş: “Benim nerem 
doğru ki.” demiş.  

Şimdi, o komisyonlarda öyle ciddi uyarılarla düzeltilemeyen bu yasa 
tasarısı burada böylesine gayriciddi önergelerle düzeltilmesi mümkün değildir.  

Şimdi, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere bir hususu okumak 
istiyorum: “…Rutin bir yasa tasarısı gibi gözüküyor; ancak, tasarıyı 
irdelediğimiz zaman, hükümetin bugünkü şartlarda hukuka bakış açısını, 
hükümetin devlet anlayışını ve halihazırdaki ekonomik durumdan halkın 
etkilenişini, çok güzel bir şekilde izah eden bir yasa tasarısı olduğunu 
görüyoruz. 

“…bu hükümetimiz ya yasa yapma tekniğini bilmiyor veya Anayasayı 
delmekten büyük bir zevk alıyor! Bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetlerin bu 
Parlamentodan geçirmiş olduğu yasaların Anayasa Mahkemesinden dönme 
miktarından bu hükümetin Anayasa Mahkemesinden dönen yasaları daha fazla” 

“Bir zamanlar -biliyorsunuz bir anekdot vardır- rahmetli Sayın Özal'a 
atfedilen; ancak, söylenilip söylenilmediği halen tespit edilememiş olan ‘bir 
kere Anayasayı delmekle ne olur’ lafı halen gündemdedir. Belki, rahmetli bunu 
bir yasa için bir defa söylemiştir; ancak, bu hükümet, bunu bir âdet haline 
getirdi. Yapmış olduğu her yasa ya Cumhurbaşkanından dönüyor veya Anayasa 
Mahkemesinden dönüyor, bir kez görüşülüyor, iki kez görüşülüyor, üç kez 
görüşülüyor.”  

“Anlayamıyorum; çünkü, bu Meclis, bugüne kadar içerisinde sayısal 
olarak hukukçu barındıran en yüksek sayıya sahiptir.” 

BAŞKAN – Sayın Öztürk, tutumumun lehinde söz almıştınız. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Efendim, tutumunuzla ilgili… 
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BAŞKAN – Hayır, konu önemli de, lehinde söz almıştınız. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Tutumunuzla ilgili efendim. Bakın, 

tutumunuzla ilgili. 
BAŞKAN – Anlayamadım, lehte mi, aleyhte mi! 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – “Şuna inanmak gerekir ki, 

demokrasilerde rejimin bekçisi hukuktur. Rejimi koruyan hukuktur, hukuka 
saygıdır, insana saygıdır; eğer, bunun dışına çıkarsanız, yapmış olduğunuz 
yasaların neredeyse üçte 1'i, yüzde 30'a yakını dönüyor ise, o zaman, ya rejime 
karşı bir inançsızlığın içerisindesiniz veya halka karşı bir inançsızlığın 
içerisinde olduğunuz neticesine varılır.  

“Halkımız, tüm kesimleriyle, sanayiciden işçisine kadar tüm kesimleriyle 
mağdur durumda; ama, devamlı bir iddianın içerisindesiniz; ekonomi her gün 
iyiye gidiyor, halkımız, hemen içinde olduğumuz günlerde almış olduğumuz 
tedbirlerle rahata kavuşacak diye.” 

“Değerli arkadaşlarım, her şeyin ötesinde, hükümet olarak öncelikle 
hukuka saygılı olmanız lazım. Hükümet etmek, inat etmek değildir; hükümet 
etmek, temsil etmiş olduğunuz halkın ve milletin iradesini, bu Meclise, bu 
hükümetin aksiyonlarına sirayet ettirmektir; onları, rahat ve huzur içerisinde 
yaşatmaktır; ancak, bunu söyleyebilmek, bu amaca yöneldiğini söyleyebilmek 
mümkün değil.”  

“Bu sabahın 04.00'ünde, evime giderken, ben, şunu düşündüm; bugün 
halkıma ne verdim? 04.00'lere kadar çalıştık, iki hafta çalıştık. RTÜK 
Yasasıyla halkımız ne kazandı; halkımız, daha iyi bir hukuk devleti içerisinde 
üstün insan haklarını mı kazandı, ekonomik problemlerini mi halletti?! 
Bunların hiçbirisine ‘evet’ diyemedim; inanıyorum ki, hiçbiriniz de ‘evet’ 
diyemediniz.” 

“Hükümetin devlet anlayışı, şu izah ettiğim hukuka bakış açısı ile 
ekonomiye bakış açısı ve toplamı içerisinde halka verebildiklerini alt alta 
yazdığımız zaman, bu hükümetin, şu arkamızda yazılan, hakimiyetin kayıtsız 
şartsız milletin olduğu ilkesinden sapmış olduğu gözüküyor. 

Bugünkü hükümet, hükümettir; ancak, bugünkü hükümet, muktedir 
değildir, bugünkü hükümet iktidar değildir…” 

“…görebildiğim kadarıyla, bu siyasî iktidar bir ötenazi hakkını 
kullanmaktadır ve intihar etmektedir.” 

Değerli arkadaşlarım, bu sözler benim değil. Bu sözler, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 15/2/2002 Çarşamba günü 100’üncü Birleşiminde AKP 
Grubu adına konuşan bugünkü Genel Başkan Yardımcısı Sayın Dengir Mir 
Mehmet Fırat’ındır. 



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

2000 
 

Ben, şimdi, AKP Grubunun burada belirtilen felsefenin özüne uygun 
davranmasını ve her vesileyle başkaları için gündeme getirdikleri demokrasi, 
özgürlük anlayışını, burada öngörüldüğü şekilde muhalefete de tanımasını 
istiyorum. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, gerek İçtüzük’ümüzün 87’nci maddesindeki her 

madde hakkındaki yedi önerge sınırlaması gerekse önergelerin değişiklik 
kapsamına Başkanlığımızın müdahale yetkisinin bulunup bulunmadığı 
konusunda Başkanlığımızın bugüne kadar uyguladığı tutumu kısaca açıklamak 
istiyorum:  

İçtüzük’ümüzün 87’nci maddesine göre her madde hakkında 
milletvekillerince yedi önerge verilebilmekte, ancak her siyasi parti grubunun 
bir önerge verme hakkı saklı tutulmaktadır. Siyasi parti gruplarınca bu hakkın 
kullanılmaması hâlinde bu hak milletvekilleri tarafından kullanılabilmektedir.  

Uygulamada ise, ilk yedi önerge geliş sırasına göre işleme alınmaktadır. 
Önerge hakkını kullanmamış grupların, daha sonra önerge vermesi hâlinde, en 
son verilen önerge çekilerek, parti gruplarının bir önerge verme hakkı 
korunmaktadır. Bu yöndeki uygulama İçtüzük’ün 87’nci maddesi hükmüne 
uygundur ve maddenin gerekçesi de bu yöndedir.  

Öte yandan, İçtüzük’ün 87’nci maddesine göre, verilen değişiklik 
önergeleri açık olmamaları hâlinde işleme konulmamaktadır. Ancak, mevcut 
metinde yaptığı değişiklik çok küçük olsa bile, kapsama ilişkin bir müdahale 
imkânımız bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte geçmiş dönemlerden beri hem iktidar hem de muhalefet 
partileri tarafından zaman zaman kapatma önergeleri verilmiştir ve bu 
önergeler işleme alınmıştır. Ancak, hem iktidar hem de muhalefet partileri 
gruplarının bu hususta gereken özeni göstermelerini rica ediyorum. 

Görüşmeler sonrasında tutumum değişmemiştir, bilgilerinize sunulur. 
  



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2001 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiş olan 101 sıra sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin işlemlere geçilmeden önce, 
Anayasa’nın 2, 4 ve 175’inci maddeleri açısından anılan teklifin 
görüşülmesine yer olup olmadığı hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 2 59 06.02.2008 666-676 Nevzat 
Pakdil 

Yaşar 
Tüzün 

Canan 
 Candemir Çelik 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

101 Sıra Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Teklifine ilişkin işlemlere geçilmesinden 
önce, Anayasa’nın 2, 4 ve 175’inci maddeleri açısından anılan teklifin 
görüşülmesine yer olup olmadığı konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 63’üncü maddesi uyarınca usul hakkındaki söz talebimi Sayın 
Başkanlığın 22. Dönem 1 inci Yasama Yılı 39 uncu Birleşimde 1 Mart 
Tezkeresinin görüşüldüğü oturum ile 4 üncü Yasama Yılı 124 üncü Birleşimde 
Lübnan’a Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesine izin verilmesine ilişkin 
Tezkerenin görüşüldüğü oturumlardaki taleplerimin usulüne uygunluğuna 
yönelik görüşleri doğrultusunda saygılarımla bilgi ve takdirlerinize sunarım. 

   Önder Sav 
   Ankara 
BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Sav’ın istemini işleme almadan 

önce Başkanlığımızın bu konudaki görüşünü kısaca açıklamak istiyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Anayasa ve İçtüzük 

hükümlerine uygun olarak verilmiş olan Anayasa değişikliği kanun teklifi 
Başkanlığımız tarafından Anayasa Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyon 
tarafından da görüşülerek rapora bağlanmıştır. Komisyon raporu 
Başkanlığımıza intikal etmiş ve teklif, gündemimizdeki yerini almıştır. Biraz 
evvel kabul edilen iki siyasi partinin grup önerisi doğrultusunda da 
görüşmelerimize başlayacağız. 

Teklifin görüşmelerine başlanmasında Anayasa ve İçtüzük’e aykırılık 
bulunmamaktadır. Ancak, istem üzerine bu konuda usul tartışması açacağım ve 
görüşme sonunda oya başvurmak gerekirse işaretle oylama yapacağım. 

Görüşümün aleyhinde olmak üzere ilk söz Ankara Milletvekili Sayın 
Sav’a aittir. 

Sayın Sav, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, aleyhinde ikinci sözü ben 
istiyorum. 

ÖNDER SAV (Ankara) – Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 63’üncü maddesi uyarınca vermiş 
olduğum önergenin Sayın Başkanlıkça işleme alınmasını şükranla yâd 
ediyorum, çok teşekkür ediyorum kendilerine. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhuriyet tarihimizin önemli 
oturumlarından, önemli birleşimlerinden birini daha gerçekleştiriyor. Çok 
masum ve sıradan bir Anayasa değişikliği gibi sunulmaya çalışılsa da üç 
maddelik değişiklik, sıradan, basit bir Anayasa değişikliği değildir.  

Değişiklik teklifi, metninde ismen yazılı olmasa da üniversitelerde 
türbanın serbest bırakılmasına yönelik bir tekliftir. 1984 yılından bu yana, 
Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, bu 
kararlarda ele alınan konularla konu açıklığa kavuşturulmuş, türban konusu, 
“Velev ki türban siyasi simge olsa ne fark eder?” sözleri üzerine, yeni ve kritik 
bir aşamaya gelmiştir.  

Türbanı “dinî kökenli siyasi bir simgedir” anlayışından yola çıkılarak 
üniversitelerde serbest bırakmaya çalışmak, tabii, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içinde ve dışında bu anlayışı bölüşen yol arkadaşlarını da bir araya 
getirmiştir.  

Yüksek Mahkeme kararlarına aykırı olarak getirilmek istenen düzenleme, 
üniversiteleri, bilimsel özgürlüklerin değil inançların konuşulacağı, 
ayrımcılığın ve çatışmaların yaşanacağı alan hâline getirecektir kuşkusunu 
taşıyorum.  

Üzülerek söylemek isterim ki, türban tartışmaları, sadece üniversitelerle 
sınırlı kalmayacak, tüm topluma yayılacak, cumhuriyetin kazanım ve 
birikimleri türban tartışmalarıyla kemirilmeye çalışılacaktır.  

Türbanla ilgili değişikliğe karşı olmamız, inançları gereği örtünenlere 
saygımızı ötelemez. Anadolu kadınının yüzyıllardır taktığı baş örtüsüyle 
türbanı eş değer tutmak yanlıştır. Türban bir simge olarak benimsenir ve 
“Müslüman kadının kimliğidir” algılamasına oturtulursa, türban takmayan 
üniversite öğrencisi veya kadın Müslüman sayılmaz yanılgısına varılabilir.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında değinildiği gibi, 
Türkiye’de, İslami türbanın, bunu takmayanlar üzerinde baskı oluşturabileceği 
gerçeği unutulmamalıdır. Yine aynı kararda “Laik üniversiteler öğrencilerin 
kıyafetlerine ilişkin kurallar vazettiğinde, belli kökten dinci hareketlerin 
yükseköğretimde kamu düzenini bozmamasını yahut başkalarının inançlarına 
tecavüz etmemesini temin etmelidir.” denilerek, düzenlemenin sakıncaları 
vurgulanmaktadır.  
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Görüşülecek olan Anayasa değişikliği metninde -teklifinde- her türlü 
kamu hizmetlerinden yararlanmakta eşitlikten söz edilmekle “Kanunda açıkça 
yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını 
kullanmaktan mahrum edilemez.” denilmekte “Bu hakkın kullanımının sınırları 
kanunla belirlenerek…” denilip, Anayasa’nın 2’nci ve 4’üncü maddelerine 
aykırı bir düzenlemenin yolu açılmaktadır.  

Anayasa değişikliğini teklif etmeyi düzenleyen Anayasa hükümleri birer 
biçim kuralı olduklarına göre, bunu yasaklayan bir kuralın dahi bir biçim kuralı 
olduğunda kuşku yoktur. Çünkü bu yasak, belli sayıda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesinin, esasında kendileri için bir hak teşkil eden ve niteliği bakımından 
da bir yasama işlemi olan Anayasa değişikliği teklif etmelerini önlemektedir. 
Başka bir deyimle, değişiklik teklifi değişmezlik ilkesi ile çatışıyorsa, Anayasa’da 
gösterilen şekil şartlarına uygun olarak yöntemi içinde yürütülecek ve şayet 
çatışıyorsa hiç yapılamayacak, yapılmış ise yöntemi içinde yürütülemeyecek, 
yürütülmüşse kabul edilip kanunlaşamayacaktır. Bu aktardığım konu Anayasa 
Mahkemesinin kararıdır, 4’üncü maddedeki değişmezlik yasağına da açıkça 
aykırıdır. Teklif, bize göre, yapılmamalıydı, buraya da gelmemeliydi, 
gelememeliydi. Anayasa’ya karşı hile niteliğini taşımaktadır. Çoğunluğa dayanarak 
Anayasa’nın tebdili, tağyiri niteliğini de taşımaktadır.  

Milletvekillerinin olmayan yetkiyi kullanmaları da mümkün değildir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri elbette yasama faaliyetlerinde bulunacaklar, elbette 
Anayasa değişiklikleri verecekler. Ama kendilerine Anayasa’nın vermediği bir 
yetkiye dayanarak teklif hazırlayıp, çoğunlukla bunu Parlamentodan geçirmenin 
ileriye dönük sakıncalarına değinmekte yarar görüyorum.  

Düzenlemeye karşı Yargıtay Başkanlar Kurulu da düşüncelerini 
belirtmiştir ve Yargıtay Başkanlar Kurulu tamamen bu düzenlemenin 
Anayasa’nın laiklik ilkesine karşı olduğunun altını çizmiştir.  

Ayrıca, değişiklik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmadan 
kimi siyasilerin verdiği güvenceler herhâlde anayasalardan, yasalardan üstün 
değildir. Benim de beğendiğim, sevdiğim bir siyaset adamı “ilk, orta ve 
liselerde türbanın kullanılamayacağını, liselerin kapısından türbanın 
giremeyeceğini” söylüyor, “Devlet dairelerinde başı kapalı kadınlar 
çalışamayacak, başı örtülü olarak da üniversiteye giden bir kız ileride devlet 
dairesinde çalışacağını düşünmesin.” diyor. Tabii, bu güvenceler buza yazılan 
yazı gibidir, kısa zamanda unutulur, bu yasaklar da aşılır ve delinir. Bu 
sözler… “Ne delinecek, -herhâlde- onlar anlamaz, biz daha iyi anlarız.” mı 
demek istiyor siyasiler? Cumhuriyetin vazgeçilmez temel dayanağını oluşturan 
laiklik ilkesinin ve Yüksek Mahkeme kararlarıyla çerçevesi çizilmiş olan 
laikliğin doğrudan ve dolaylı düzenlemelerle zayıflatılması kesinlikle kabul 
edilemez. Yargıtayın, yargı kuruluşlarının kararlarını yok sayarak geçiştirmeye 
çalışmak çok haklı gerekçelere dayanmaz. Tabii, bu sözlere karşı türbanla nasıl 
siyaset yapılacağını, altını çizerek, örneklerini vererek topluma duyurmanın da 
pek yararı yoktur. Belki, din ulemasına sorarak bunu çözmek daha mümkün 
olabilir, bazılarına göre.  
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MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) – Baykal’a sor yeter, dün açıkladı. 
ÖNDER SAV (Devamla) – Ellerine geçirdiklerini sandıkları yetkiyi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kullanmadan önce çok dikkatli davranmaları 
gerekir.  

Tabii, türbanla nasıl siyaset yapılacağının çok kaba örnekleri de 
sergilenmektedir. Bir siyaset adamı “Biz bunun sonuçlarına razıyız, biz ne 
yaptığımızı biliyoruz; maliyetini de, bedelini de ödemeye hazırız, hasadını da 
yapacağız.” diyor. Korkarım, türban üzerinden siyaset yaparak hasada çıkanlar, 
amiyane tabirle, haşat olacaklardır. (CHP sıralarından alkışlar) Ellerine 
geçirdiklerini sandıkları elma şekerini Adalet ve Kalkınma Partisi yiyecek, sapı 
da hasada çıktığını sananların elinde kalacaktır. (CHP sıralarından alkışlar)  

Tabii, deneyimli siyaset adamları da endişelerini dile getiriyor, türban 
ortaklarını uyarıyor, “Toplumu kamplara bölmeyin, yol yakınken dönün, 
bindiğiniz alamet sizi kıyamete götürür.” diyor. Kimi siyaset adamları da 
Anayasa’nın ve hukukun üstüne çıkarak hukukun üstünlüğünden habersiz 
sözler söylemek cesaretini gösterebiliyorlar. “Güvence biziz, laik sistemi bizler 
savunuyoruz.” diyebiliyorlar. Bu kürsüde İsmet Paşa olsaydı, herhâlde “Hadi 
canım sen de!” der, geçer giderdi.  

Laiklik klasik tanımıyla din ve devlet ayrılmasından daha geniş 
kapsamlıdır. Laiklik hukuk devletinin olmazsa olmaz koşuludur. Aklın 
öncülüğünde, bilimin ışığında, uluslaşmanın, ulusal egemenliğin, 
çağdaşlaşmanın temel harcıdır, şemsiyesidir. O şemsiye delinirse herkes 
sağanak altında kalır.  

Bu anlamdan, bu tariften yola çıkıldığında, tarikat şeyhi Gulbettin 
Hikmetyar’ın önünde diz çöken siyasetçiler asla laikliğin güvencesi olamazlar! 
(CHP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Sav, konuşmanızı tamamlayınız.  
Buyurun. 
ÖNDER SAV (Devamla) – 1912 yılında Ziya Gökalp’in yazdığı meşhur 

“Askerin Duası”nı değiştirerek, dejenere ederek “Minareler süngümüz, 
kubbeler miğferimiz, camiler kışlamız.” diyen siyaset adamları laikliğin 
güvencesi olamazlar! (CHP sıralarından alkışlar) 

Kimileri toplumda aymazlık, dalgınlık, dikkatsizlikle laikliğe karşı 
geliyorlarsa, onlar yüce Atatürk’ün deyimiyle “gaflet” içindedirler. Kimileri 
sapkınlık, doğru yoldan ayrılma gibi nedenlerle laikliğe karşı çıkıyorlarsa, 
onlar “dalalet” içindedirler. Kimileri yaptıklarının nereye vardığını, demokratik 
hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan laiklik ilkesini deleceklerini, yok 
edeceklerini bilerek davranıyorlarsa, onlar tam “hıyanet” içindedirler. (CHP 
sıralarından alkışlar) 
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Gaflet, dalalet, hıyanet içinde olmayalım. Yol yakınken bu teklife ret oyu 
verelim diyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Sav. 
Usul hakkında lehte, Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Şandır. 
Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar)  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Anayasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesiyle İlgili Kanun Teklifi’nin 
görüşülmesi üzerine İçtüzük’ün 63’üncü maddesine göre usul tartışması 
açılmasını isteyen önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Muhterem 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  

Tabii, burada, birlikte, kırk yıldır tartışılan bu tartışmayla toplumsal 
ayrışmaya, cepheleşmeye hatta çatışmaya sebep olan bir konu üzerinde çözüm 
üretmek üzere bir aradayız, görüşmeleri başlattık.  

Bunları, bu iyi niyetli girişimi başka alanlara çekerek yeni tartışma 
alanları, yeni gerginlik alanları yaratmak niyetini halkımız birlikte 
değerlendirecektir ve gereğini yapacaktır.  

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) – Gerginliği yaratan sizsiniz siz! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Bize göre, Milliyetçi Hareket Partisinin 

iyi niyetle ortaya koyduğu bu çözüm, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüzde 
60’ını geçen sayıda milletvekili tarafından benimsenmiş ve bir kanun teklifi 
hâline getirilmiş, sunulmuştur. Bu kanun teklifinin laikliğe aykırı olduğunu 
iddia etmek, maksadı aşan, farklı kavgaların gerekçesi olarak ortaya konan bir 
davranıştır. Bu kanun teklifi ve bu kanun teklifinin görüşülmesiyle ilgili ortaya 
konan program usule uygundur, İçtüzük’e uygundur ve kesinlikle bu kanun 
teklifi Anayasa’nın değiştirilemez hükmü olan laikliğe de aykırı değildir. 
(MHP sıralarından alkışlar)  

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) – Yapma yahu! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi 

olarak, biz, cumhuriyetimizin laik ve demokratik yapısını, devletimizin üniter 
yapısını, devletimizin kuruluş felsefesini, kurucuların ortaya koyduğu ilkeleri 
siyasetinin merkezi yapan, temeli yapan, asla bunlardan taviz vermeyen bir 
siyasetin partisi olarak, mensubu olarak iyi niyetle getirilen bu teklifin laiklik 
ilkesine aykırı olduğunu asla kabul etmeyiz. Böyle bir iddiayı şiddetle 
reddederiz.  

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, biz, toplumun değerleriyle, toplumun 
içinde yaşadığı sorunların çözümü için ortaya konan iyi niyetli tekliflerle 
devletimizin vazgeçilmez, değiştirilemez ilkelerini karşı karşıya getiren bu 
gerginliğin… Bu tartışmayı da bir anlamda reddediyoruz. Bundan medet uman, 
bunun üzerinden siyaset yapılmasını da asla ve asla doğru bulmamaktayız. 
Mesele, inanç özgürlüğü ile laikliğin karşılıklı tartışılması meselesi değil, 
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mesele, bir toplumsal sorunun çözülmesi meselesi. Çözmeyelim mi? Kırk yıldır 
tartışıyoruz. Bir kırk yıl daha mı tartışacağız? Yeni bir yüzyılın başında, 
özgürlüklerin, eğitim özgürlüğünün, öğrenim özgürlüğünün sınırlandırılmasını 
nasıl savunabiliriz? Milliyetçi Hareket Partisi olarak altında imzamızın 
bulunduğu bu teklif, vatandaşlarımızın kamu hizmeti almakta kanun önünde 
eşit olmasını amaçlayan bir tekliftir. Bunun laiklikle ilgisi yok.  

Buradan ifade ediyorum: Tabii, hassasiyetlerin geliştirdiği endişelere saygı 
duyuyorum. O hassasiyetleri biz de paylaşıyoruz. Bu Mecliste bulunan herkes 
bu devletin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olması niteliğini sonuna 
kadar savunur, bunun üzerine yemin etmiştir. Hiç kimsenin niyet okuyarak 
gelecekte bugün böyle söyleniliyor, yarın başka şeyler yapılacaktır endişesiyle 
bu toplumu germeye hakkı yok.  

Tekrar ifade ediyorum: Anayasa’nın 14’üncü maddesi burada, 
Anayasa’nın 1’inci ve 2’nci, 3’üncü maddesi burada, Anayasa’nın 
dibacesindeki hükümler burada. Bunların değiştirilmesi teklif edilmiyor.  

ABDULLAH ÖZER (Bursa) – İçi boşaltılıyor! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Bunlar, bu Anayasa’da var olduğu 

sürece, hiç kimse endişeye ve korkuya kapılmasın. Bu Anayasa’nın savunucusu 
Türk milletidir, onların temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. (MHP 
ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, laikliğin, laiklik ilkesinin bu ülkenin 
birlik ve beraberliğinin her anlamda ve her kapsamda teminatı olduğuna inanıyoruz 
ve asla zedelenmesi, sulandırılması, içi boşaltılması yönündeki niyet ve eylemlerin 
karşısında öncelikle bu Meclisin, öncelikle Milliyetçi Hareket Partisinin olacağını 
burada milletin önünde ifade ediyoruz. (MHP sıralarından alkışlar) 

Niyet okuyarak, satır arası okuyarak, birtakım yakışıksız yakıştırmalar 
yaparak, bu iyi niyetli teklifi mahkûm etmeye kimsenin hakkı yok.  

Sorun çözülmesin mi? Buraya çıkın, bunu ifade edin. Bu sorun 
çözülmesin, devam mı etsin?  

RAHMİ GÜNER (Ordu) – Sorun yok! 
MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) – Sorun yok! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Yapılan teklifi eksik, yetersiz 

bulabilirsiniz, uygulanabilirlilik noktasında problemler, yeni problemler 
çıkartılacağını söyleyebilirsiniz ama herkes, her kurum, her siyaset, her 
siyasetçi bir çözüm üretmek, bir çözüm ortaya koymak sorumlusu.  

Milletin sorunlarını çözmek göreviyle ve yetkisiyle buraya geldik. Ortaya 
konan iyi niyetli çözümleri, geçmiş kavgaların da etkisinde kalarak, gelecek 
hesapların peşinde istismar etmek kimseye fayda getirmeyecektir. Bu fayda 
olmadığını, böyle bir siyasetin, böyle bir tavrın kimseye yarar getirmediğini 
tarih göstermiştir. Israr edilmesi hâlinde tekrar bu görülecektir ve yaşanacaktır.  
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylüyorum, bu kanun teklifi, yalnız 
yükseköğrenimde eğitim ve öğrenim özgürlüğünün alanını genişleten, anayasa, 
hukuk önünde vatandaşlarımızın eşit muameleye tabi tutulmasını isteyen bir 
anayasa teklifidir, değişikliğidir. Bunun bir başka anlama, bir başka alana 
çekilmesi niyetleri samimi değildir. Bu sorunun çözümüne katkı vermez bu tür 
davranışlar.  

O sebeple, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu usul tartışmasının 
doğru olmadığını, ortaya konan usulün doğru olduğunu, kanun teklifinin 
Anayasa’mıza uygun olduğunu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(MHP ve AK Parti sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şandır. 
Aleyhte, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Anayasa değişikliği teklifinin incelenemez yolundaki bir önergenin, kanun 
teklifinin işleme konulmaması konusunda verilen önergenin lehine söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Çok ağır kış şartlarının geçtiği ülkemizde, gerçekten kendi seçim bölgem 
olan Tunceli’den ve birçok yerlerden aldığımız telefonlarda insanların çok zor 
durumda olduğu, hatta ölülerini dahi kaldırmadıkları, yolların açılmadığı ve 
bunun Karayollarından ve Köy Hizmetlerindeki yakıt sıkıntısından 
kaynaklandığını birkaç defa, dün de burada ifade ettim. Fakat Millî Eğitim 
Bakanı dün benim arkamdan demiş ki: “Bu, okulları diyor.” Ben “okulları” 
demedim. Bunların bir an önce giderilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabii bu anayasa teklifinin Anayasa Komisyonunda 
müzakeresi sırasında, maalesef, Anayasa Komisyonu Başkanı İçtüzük’ün 
31’inci maddesine göre “Komisyon üyesi olmayan milletvekilleri de gider 
orada konuşur.” hükmünü kale almadan, bize orada yer vermeden ve bizi de 
konuşturmadan, gidip bir kara tahtanın üzerine oturtma zorunda bırakarak bizi, 
böyle, yasama faaliyetlerinden mahrum bıraktığı için kendisini kınıyorum. Bir 
daha da böyle yaparsa kendisine ona göre davranacağımı da bilmesini 
istiyorum. Milletvekilinin değerini bilecek. Eğer bir milletvekilinin gidip de 
ciddi bir anayasa taslağının değiştirilmesinde katkıda bulunması 
engelleniyorsa, Sayın Kuzu bunu bilsin ki, kendisine sert tepki göstereceğim.  

Şimdi, değerli milletvekilleri, laiklik nedir? Bu laikliği kim, nerede tarif 
edecek? Deniliyor ki, bakın… Şimdi, dün burada bir hükûmet temsilcisi dedi 
ki: “İşte, bakın ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ “  

Türkiye Cumhuriyeti devleti laik, sosyal bir hukuk devletidir. Nasıl bir 
hukuk devletidir? Laikliğe dayanan bir hukuk devletidir. Laiklik olmadığı 
zaman din kurallarına dayalı bir hukuk devleti olur.  
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Nasıl bir sosyal devlettir? Laikliğe dayanan bir sosyal devlettir. Laiklik 
ortadan kaldırıldığı zaman dine dayalı bir sosyal devlet olur.  

Bir demokratik devlettir. Nasıl demokratik devlet? Laikliğe dayalı 
demokratik bir devlettir.  

O zaman, siz laikliği kaldırdığınız zaman devlet yönetimi anayasalara göre 
yönetilmez. Nitekim, geçmişte de Fazilet Partisinden, Refah Partisinden 
arkadaşlarımız diyorlardı ki: “Yahu, biz Müslüman değil miyiz kardeşim? 
Müslüman’ız. Bu Anayasa’ya, kanunlara ne gerek var. İşte, Kur’an’a göre 
yönetilelim.” Yani, denilen bu. 

ABDURRAHMAN DODURGALI (Sinop) – Ne zaman dedi? 
AVNİ ERDEMİR (Amasya) – Hayal görüyorsun, hayal! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, burada siz eğer “laiklik” kelimesini 

kaldırdığınız zaman, buraya “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” değil, 
buraya “Egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır.” yazacaksınız ve burada millet 
değil, ümmet olacak. Onun için bunları iyi kavrayalım, bunları iyi bilelim.  

Şimdi, Anayasa’mızın bir “Başlangıç” hükmü var. “Başlangıç” hükmünde 
diyor ki: “Laiklik ilkesi gereği kutsal din duyguları devlet işlerine ve politikaya 
karıştırılamaz.” Bu, Anayasa’nın “Başlangıç” maddesinde.  

Yine 2’nci maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti devleti laik, sosyal hukuk 
devletidir” diyor. Yine, 24’üncü maddesinde, “Kimse, devletin ekonomik, 
sosyal, siyasi düşüncelerini veya yapısını din ve dince kutsal sayılan kurumlara 
bağlayamaz” diyor.  

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bizim burada karar verme şeyimiz… Bakın, 
politikacılar olarak biz oy peşindeyiz, oy. Acaba, biz, nasıl milleti dolandırarak, 
yalan söyleyerek, kandırarak oy alacağız diye milletin peşinde koşuyoruz, ama 
bu doğrusu böyle. Gerektiği zaman para veriyoruz, gerektiği zaman her türlü 
yalanı söylüyoruz. Türkiye’de… (AK Parti sıralarından gürültüler) 

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) – Sen neymişsin!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Ben doğruları söylüyorum size. Bakın, size 

doğruları söylüyorum. Neyse… Dinleyin… 
Şimdi, ama, arkadaşlar oy peşinde olmayan, bu memleketin hakikaten 

tarafsız… İşte tarafsız yargı mensupları var, işte üniversite öğretim görevlileri 
var. Yani üniversite öğretim görevlileri, profesörler diyor ki: “Ey Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu kanunu çıkarma kardeşim, bu kanunu çıkardığın 
zaman memleketi, üniversiteleri kan gölüne çeviriyorsun, bu milleti birbirine 
düşüreceksin.” diyor. Yine, yargı mensubu “Kardeşim, sen, siyasi geleceğini 
düşünerek bunu çıkarma, etme eyleme, bu memlekete kötülük yapma.” diyorsa, 
bunlara kulak vermemiz lazım. 

Şimdi, kanunu çıkardık. Üniversitelere türbanlı, türbansız öğrenciler geldi. 
Kavga başlayacak. Şimdi, biz de… Bakın ben size bunun olacağını söyleyeyim: 
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Üniversiteye gitti şimdi… Öğretim görevlilerimizin çoğu… Burada profesörleri 
görüyoruz. Hayret ediyorum bunlar nasıl profesör olmuş? Yani, acaba gitmiş 
kimin tezini intihal etmiş, buraya getirmiş, onları da şey edelim… “Efendim biz 
Anayasa’nın 10’uncu ve 40’ıncı maddesini değiştiriyoruz.” diyor. 
Değiştiriyorsun, ama orada da Anayasa’nın temelini kaldırıyorsun.  

Bakın, bir binayı nazara alın. Binanın bir tarafını, çatısını, duvarını tamir 
edebilirsiniz. Ama, binanın taşıyıcı kolonunu eğer keserseniz o bina yıkılır. 
Burada, getirdiğiniz bu kanun teklifi ile Anayasa’nın taşıyıcı kolonu olan 
“laiklik” ilkesini kesiyorsunuz. Yani, bunun sonunda, bu kanun çıktıktan sonra 
1920’lerde kurulan laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin cenazesini 
kaldırıyorsunuz.  

Bunun başka bir tarifi yok arkadaşlar. Yani, bakın, bunu kim söylüyor: 
Bunu üniversite hocaları söylüyor. Demin de söyledim, biz oy peşindeyiz, ama 
biz taraflı düşünüyoruz, biz günlük menfaatimizi düşünüyoruz. Zaten, bu Türkiye 
Cumhuriyeti devletini yöneten insanlar ne zaman ki, kendi kişisel ve cepsel 
sorunlarını düşünmedikleri zaman, ne zaman ki, halkı ve milleti düşündükleri 
zaman, doğruya doğru dedikleri zaman, o zaman Türkiye’de politikanın itibarı 
olur, o zaman politikacının itibarı olabilir, ama karşınızda tarafsız yargı organları 
diyor ki: “Kardeşim bunu çıkarmayın, memleketi ateşe atmayın.”  

Şimdi, bir Cumhurbaşkanı seçmişsiniz, ikide bir Arabistan’a gidiyor. Niye 
gidiyor buraya? Ne var, bizim Arabistan’da alacağımız ne var? Bu Suudi 
Arabistan Cumhurbaşkanı geldiği zaman yedi tane tır geldi arkadaşlar, yedi 
tane tır boşaldı. Bu tırlarda ne geldi? Ne geldi bir söyleyin bize ya! Bu 
devletin… Siz şimdi çağdaş bir ülkeye gittiğiniz zaman, bir Almanya’ya, bir 
Amerika’ya gittiğiniz zaman, gelen adamların ayakkabısını bile çıkarıyorlar, 
ama o yedi tırda ne geldi bilmiyoruz. Bunlar ne getirdiler Türkiye’deki, bizim... 

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) – Her şeyi merak etme, her şeyi! 
KAMER GENÇ (Devamla) – İstiyorlar ki… Bakın, Anadolu insanı, 

arkadaşlar, inançları itibarıyla hoşgörülüdür, insanı seven, sayan şeyler… Ama, 
Vahabilerin acımaz bir tutumları var. O Vahabi inancını siz Türkiye’ye hâkim 
kılmaya çalışıyorsunuz. Bırakın, Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik ilkesini 
ortadan kaldırmak, Vahabi mezhebindeki o düşünceler, onlarla çünkü haşır 
neşirsiniz. Şimdi, gazetecinin birisi, yahu geldiği günden beri soruyor, diyor ki: 
“Yahu Abdullah Gül, kaç lira geldi, sana ne hediye verildi? Bunu açıkla.” Yani, 
bir devleti yöneten insanların… Tabii, Tayyip Erdoğan Bey için de söylüyor, 
öteki… “Yahu ne geldiyse açıkla kardeşim, niye bunu yani gizliyorsun?” diyor. 
“Yok ben açıklayamam.” O zaman niye açıklamıyorsun? O yedi tır arkadaşlar, 
o yedi tırda ne geldi? Dolar mı geldi, mücevherat mı geldi, kime ne geldi? 

AHMET YENİ (Samsun) – Oo! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Yahu geldi geldi, onun için zaten… Ben 

biliyorum da geldiğini… 
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Şimdi, bunları niye... Bakın, şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir 
yandan kemiriliyor, bir yandan kemiriliyor. Bakın, Türkiye’de çok ciddi 
sıkıntılar var arkadaşlar. Kış, çok kötü şartlar gösterdi. Bugün Anadolu’nun, 
Trakya’nın, Ege’nin her tarafında insanlar evine yakıt bulamıyor, yol 
bulamıyor, hastasını hastaneye getirmiyor; devlet ekonomik politika altında 
inim inim inliyor, Türkiye ekonomisi iflas etmiş. Efendime söyleyeyim, yani 
bir dış, ihracat ve ithalat patlaması diyorsunuz. Beyler, ihracatın yüzde 80’i 
yabancı kaynakları, yerli üretim değil. Dolar ucuz olduğu için dışarıdan 
getiriyorsunuz, ihraç ediyorsunuz. Efendime söyleyeyim, bugün cari açık 
gayrisafi millî hasılanın yüzde 7,5’unu aşmış, en büyük tehlike. Bunları 
düzeltmek için bir şey yapmıyoruz, gelmişiz türbanla uğraşmışız! Bu neye 
benziyor biliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğu İstanbul’u işgal ederken, o 
zamanki Bizanslıların “Yahu acaba melekler dişi miydi-erkek miydi”, ona 
benziyor, aynı şartlara benziyor.  

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) – İşgal değildi o.  
KAMER GENÇ (Devamla) - Benim size tavsiyem, bakın, bu memleketin 

kan gölüne çevrilmesini istemiyorsanız, bu memlekette… Bakın, bu kanunu 
çıkarmakla da halledemezsiniz. Yani bu kanunu çıkardığınız zaman siz sorunu 
çözemezsiniz arkadaşlar. Sorun gittikçe kangrenleşecek. Ne yapacaksınız? 
Hadi şimdi ondan sonra mahalle baskısı, üniversite baskısı, ondan sonra başı 
açık okula gidilmeyecek… Bu memlekette ne olacak? Alevi inançlı insanlar o 
zaman çocuklarını okullardan almak zorunda kalacak. Çünkü onları türbana 
sokmak zorunda kalacaksınız. Çünkü, sokmadığı zaman, üniversitenin 
karşısına gittiği zaman hoca kız çocuğa -başı örtünen bir kız çocuğu var, bir de 
örtmeyen çocuk var- “Bak kızım yahu, sen ne kadar terbiyesiz bir kızsın.” 
diyecek; “Bak, ne kadar kibar, terbiyeli bir kız varken sen niye kendini böyle 
teşhir ediyorsun?” diyecek. Bunlar Türkiye’de olan şeyler. Türkiye’de öyle 
bedava profesör olmuş insanların hâletiruhiyelerini bildiğim için, 
uygulamalarını bildiğim için bunları söylüyorum size.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Genç, konuşmanızı tamamlayınız.  
Buyurun.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Onun için, bu kanun çıktığı zaman dahi 

üniversitede sorun çözülmeyecek.  
Şimdi bu sorunu çözmenin bir yolu var. Abdullah Gül’ün karısı, Tayyip 

Erdoğan’ın karısı ve bakanların bütün karıları çıkacaklar başlarının örtüsünü 
çıkaracaklar. (AK Parti sıralarından gürültüler) Bir dakika… Bir dakika 
beyefendi… Başlarının örtülerini çıkaracaklar, diyecekler ki: “Ey üniversitede 
okuyan kızlarımız, vallahi de billahi de bu baş örtüsü İslam dininin bir gereği 
değildir. Biz bugüne kadar bunu…” (AK Parti sıralarından gürültüler)  

MURAT YILDIRIM (Çorum) – Geç onları! 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim işte hocalar diyor...  
“İslam dininin gereği değildir; biz bunları çıkaralım ve siz de çıkarın, bu 

memlekette bu mesele hallolsun.” demeleri lazım.  
Bakın, ben o gün İstanbul’dan gelirken Katar’dan bir hanım gelmişti, kara 

çarşaflı hanım; Fransızca sordum: “Bu revizyon mu, tradisyon mu?” Kadın 
dedi ki: “Tradisyon, yani gelenekten kaynaklanan giyimdir bu.” 

Ben size doğrularını söylüyorum. Bunun çözümü odur. İşte, siz de iktidar 
mensubusunuz, iktidarın sorumluluğu budur, bu iş böyle çözülür. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, konuşmalar sırasındaki üslubumuza dikkat 

etmemiz lazım. Annelerimiz, bacılarımız, kız kardeşlerimiz olan 
hanımefendileri incitecek şekildeki bir üslubu, doğrusu, Meclise ben şahsen 
yakıştıramadım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) – Ona yakışıyor. 
BAŞKAN – Lehte, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ. 
Buyurun Sayın Bozdağ. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; açılan 

usul tartışmasında, Başkanlık Divanının tutumu lehinde görüşlerimi açıklamak 
üzere söz aldım. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devletidir. Hukuk devleti, adil bir hukuk düzeni kurar, bütün 
vatandaşları için güvenceleri, teminatları tanır ve bununla ilgili mekanizmaları, 
yargı yolu dâhil bütün mekanizmaları kurar ve bunun sağlıklı bir biçimde 
işlemesini de takip eder, deruhte eder.  

Şimdi, buradaki konuşmalar çerçevesinde olaya baktığımızda söylenen şu: 
Anayasa’nın ilk üç maddesiyle ilgili, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi 
edilemez konularıyla alakalı bir Anayasa değişiklik görüşmeleri yapılıyor. Şimdi 
ben bakıyorum, bizim teklifimiz Anayasa’nın 1’inci maddesiyle ilgili mi? Değil. 
2’nci maddesiyle ilgili mi? Değil. 3’üncü maddesiyle ilgili mi? Değil. 
Anayasa’nın 1’inci, 2’nci ve 3’üncü maddeleriyle ilgili olmayan, uzaktan 
yakından alakası olmayan bir anayasa değişiklik teklifidir. Yorumla, teville, 
şahsi, indî birtakım değerlendirmelerle, oradan buradan çekmelerle, bunun 2’nci 
maddeyle iliştirilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Anayasa’nın 10’uncu maddesi 
çok açık, okuyorum ikinci fıkrasını, diyor ki: “Kadınlar, erkekler eşit haklara 
sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” Bir 
yandan, kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir deniyor ve arkasından da 
devlete bu eşitliğin hayata geçmesi için gerekli şartları hazırlamayı bir ödev 
olarak yüklüyor. Öte yandan, Türkiye’de yaşanan sorunlara baktığımız zaman 
üniversitelerimizde, yükseköğrenimde birtakım gençlerimizin yükseköğrenim 
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haklarını kullanma noktasında sıkıntılar yaşadığı ve Anayasa’nın 10’uncu 
maddesindeki eşitlik ilkesiyle bağdaşmayacak bir ayrımcılığın bulunduğu da bir 
hakikattir. Ne diyor Anayasa? “Devlet, bu eşitsizliği ortadan kaldırmakla 
yükümlüdür.” Öte yandan, devletin amaçlarını düzenleyen 5’inci maddesinde de, 
bireyin maddi ve manevi varlığını geliştirmeyi ve bunun önündeki engelleri 
kaldırmayı da devlete bir görev olarak Anayasa’mız yüklüyor. Şimdi, siz bütün 
insanlarınıza haklarını vereceksiniz, eşit olarak tanıyacaksınız. Sadece tanımakla 
kalmayacaksınız, bunu teminat altına alıcı düzenlemeler yapacaksınız. Maddi ve 
manevi varlığını geliştirmesi için de katkı sunacaksınız. Şimdi, bir insanın maddi 
ve manevi varlığını en iyi geliştireceği unsur nedir? Donanımlı olması, iyi bir 
eğitim almasıdır. Siz ona iyi bir eğitim vermezseniz, okumasını temin 
etmezseniz, dünyanın, çağın gerektirdiği gerekliliklerle, bilgilerle donatmazsanız 
ve bu bilgiyi vermeyi teminat altına almazsanız, o zaman, bireylerin bu 
kendilerini geliştirme sürecini doğru bir biçimde işletemezsiniz. İşte, bu 
düzenlemeler, işin esasında cumhuriyetimizin niteliklerini güçlendiren, 
taçlandıran, kuvvetlendiren düzenlemeler ve insanımızın önünde haklarını 
kullanma noktasındaki eşitlik ilkesiyle bağdaşmayacak biçimde olan engelleri 
kaldırma yükümlülüğü altında olan devletimizin yapması gereken işlerden bir 
tanesidir. Onun için, bunun laiklik ilkesiyle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, 
aleyhte bir ilgisi yoktur. Belki, şöyle denebilir: Laiklik ilkesini güçlendiren, 
cumhuriyetin niteliklerini güçlendiren bir yapısı vardır. Her vatandaşa eşit bir 
şekilde eğitim ve öğrenim hakkını vermenin neresi hukuk devletine aykırıdır? 
Hukuk devletine aykırı olabilir mi? Biri bunu söyleyebilir mi? Veya demokrasiye 
neresi bunun aykırı olabilir? Veya laiklik herkesin eşit eğitim, öğrenim 
hakkından yararlanmasının teminatı, güvencesi değil midir? Dolayısıyla, bütün 
bunlar bu müesseseleri güçlendiren düzenlemelerdir, farklı noktalara çekmek 
yanlıştır, bu bir.  

İki: Şekil bakımından denetim noktasında. Şimdi, bizim Anayasa’mızın, 
82 Anayasa’mızın öncesi bir dönem var -1961 Anayasası’nın uygulandığı 
dönem- bir de 82 Anayasası’nın uygulandığı dönem var. 61 Anayasası’nın 
147’nci maddesi aynen şöyle, orijinal metni: “Anayasa Mahkemesi, kanunların 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu 
denetler.” Dikkat ederseniz, Anayasa’yla ilgili bir denetim görevi Anayasa 
Mahkemesine verilmemiş. Ancak, buna rağmen, Anayasa Mahkemesi, konu 
gittiği zaman, şekil ve esas bakımından denetimde bulunmuş ve bu yönde 
kararlar tesis etmiş. 1971 yılında, bu durumun sakıncaları değerlendirilmek 
suretiyle yeni bir düzenleme yapılıyor 147’nci maddede, o da aynen şöyle: 
“Anayasa Mahkemesi kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüklerinin Anayasaya, Anayasa değişikliklerinin de Anayasa’da gösterilen 
şekil şartlarına uygunluğunu denetler.” Ama, burada dikkat buyurun, bir incelik 
de şu: “Şekil şartlarına uygunluğunu denetler.” demiş, fakat bu şekil şartlarının 
neler olduğunu hem belirtmemiş hem de tadat etmemiş, tanımlamamış, 
tamamen, şekil şartına dair değerlendirmeyi Anayasa Mahkemesine bırakmış. 
Anayasa Mahkemesi de bu noktada şekil değerlendirmesi yaptığı gibi, esasa 
girecek şekilde de birtakım değerlendirmelerde bulunmuş.  
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1982 Anayasası’na geldiğiniz zaman, bu uygulamalardan dolayı yaşanan 
sıkıntıları da giderici pek çok mekanizmayı 82 Anayasası’nın getirdiğini 
biliyoruz. Orada, bakın, 148’inci madde diyor ki –ilgili kısımları okuyorum- 
“Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.” 
dikkat buyurun “sadece” ifadesini kullanıyor ve tahsis ediyor ve devam eden 
fıkrada da şunu söylüyor “Anayasa değişikliklerinde ise -bu şekil denetiminin 
nasıl olacağını izah ederken- teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle 
görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır.” Dikkat 
buyurun, “teklif ve oylama çoğunluğu, ivedilikle görüşülüp görüşülemeyeceği 
hususları ile sınırlıdır” diyor. Konu daha sonra Anayasa Mahkemesine bir kez 
daha gitmiş. 1987/9 esas, yine, 1987/15 kararda, Anayasa Mahkemesi, bu 
konuyla ilgili 70’li yıllarda verdiği içtihattan farklı bir içtihat veriyor ve diyor 
ki “Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini belirleyen Anayasa’nın 
148’inci maddesinde, Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaların esas yönünden 
denetimine yer verilmediği gibi, bunların biçim yönünden denetimleri de teklif 
ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup 
uyulmadığı hususları ile sınırlı tutulmuştur. İptali istenen bu sınırlı sebeplerden 
herhangi birine ilişkin bulunmadığı sürece davanın dinlenmesi olanağı yoktur.” 
Anayasa Mahkememizin verdiği içtihattır.  

Şimdi konuşmalar sırasında bir başka şey de söyleniyor: Medyaya 
yansıyan biçimiyle de Anayasa’nın içerisinde, Anayasa hükümlerinin, yine 
Anayasa’da yer alan başka hükümlerle mukayese edilerek âdeta, Anayasa 
içerisinde bir üst Anayasa oluşturup diğer normları bunun terazisine vurarak 
yeni bir denetim mekanizması ve yolu ihdas etme çabaları var, böyle 
değerlendirmeler var. Bunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan kimi Anayasa 
hukukçularımız var. Biz çok net söylüyoruz: Anayasa’nın 1, 2, 3 ve 4’üncü 
maddeleriyle ilgili bir değişiklik teklifimiz yoktur, bununla ilgili, bu 
maddelerin de hiçbir alakası yoktur.  

Ancak, bakın, bugün bu lafları söyleyen kimi Anayasa hukukçularımız, 
başta, Sayın Erdoğan Teziç olmak üzere, bakıyorum, bir sürü, Bülent Tanör, 
Süheyl Batum, Necmi Yüzbaşıoğlu, TÜSİAD’a, başka birtakım sivil toplum 
örgütlerine hazırladıkları Anayasa değişiklik önerisi taslaklarında, bu ilk üç 
maddeyle ilgili, noktasına virgülüne dokunarak birtakım değişiklik önerileri 
ilave etmişler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Bozdağ, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Topluyorum Sayın Başkan. 
Şimdi, dün böyle söylüyorlar, bugün başka türlü söylüyorlar. Biz, bunlara 

dokunmuyoruz, bunlarla ilgili en ufacık bir düzenleme yapma niyetimiz de 
yok, böyle bir çalışmamız da yok. Yaptığımız çalışma farklı bir çalışmadır. 
Buna rağmen, konuyu bugün farklı noktalara çekmeleri hususunu da yüce 
heyetinizin takdirine bırakıyorum. 
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Yine, Anayasa Mahkememizin bir kararında, 98/54 esas, 98/74 sayılı 
kararında, Anayasa Mahkememiz aynen şöyle söylüyor: “Anayasa kuralları 
etki ve değer bakımından eşit olup hangi nedenle olursa olsun birinin ötekine 
üstün tutulmasına olanak bulunmadığından, bunların bir arada veya hukukun 
genel kuralları göz önünde tutularak uygulanmaları zorunludur.” diyor ve bu 
çerçeveden olaya baktığımız zaman, Anayasa hükümleri arasında rüçhaniyet 
ihdas etmek de doğru değil. Elbette ki düzenledikleri konular açısından önemli 
olabilirler ama birbiri içerisinde de böyle bir düzenleme söz konusu değildir.  

Bu nedenle, Meclis Başkanlık Divanının tutumu doğrudur. Lehinde 
olduğumuzu ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bozdağ. 
Saygıdeğer milletvekilleri, usul tartışması üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır.  
Bu konuda, başta da ifade ettiğim şekilde, tutumumda ve görüşlerimde bir 

değişiklik olmamıştır. Teklifin görüşmelerine başlanmasında Anayasa’ya ve 
İçtüzük’e aykırı bir husus bulunmamaktadır.  

Teklifin görüşmelerine başlıyoruz. 
  



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2015 
 

Kabul edilen bir siyasi parti grubu önerisiyle Genel Kurulda görüşülecek 
konu belirlenmişken bir başka konunun görüşülmesinin mümkün 
olamayacağı gerekçesiyle oturum başkanının tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 2 73 5.3.2008 931-936 Nevzat 
Pakdil Harun Tüfekci Yaşar Tüzün 

 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, bugün grup önerisi 

olarak iktidar partisinin getirdiği öneri bugünkü çalışmaların saat 24’00’e kadar 
devam etmesinin karar altına alınmasını isteyen bir öneri. Bunu Genel 
Kurulumuz oyladı ve kabul etti; tamam, bunu kabul ediyoruz ancak bu haftanın 
gündemini… 

Sayın Başkanım, meselemiz sizinle. Lütfen efendim… 
BAŞKAN – Buyurun efendim.  
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Siz Genel Kurula hitap edin efendim. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Ama yani kararı Sayın Başkan vereceği 

için, dinlemesini istiyorum.  
BAŞKAN – Evet, buyurun. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Biz vereceğiz efendim, oylayacağız.  
MUHARREM VARLI (Adana) – Siz niye karışıyorsunuz? 
BAŞKAN – Arkadaşlar, karşılıklı konuşmayalım. Lütfen Sayın Hatibi 

dinleyelim. Bakınız, bir grup başkan vekili konuşuyor. Lütfen… 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Efendim, hadise şu: Şimdi, değerli 

arkadaşlar, müsaade ederseniz bir şeye katkı vermek istiyoruz. Bakın, tabii bu 
sonuç, hep beraber mutabık kaldığımız yaşanan bir hadisenin sonucu, dünkü 
yorgunluğun sonucu. Bunun doğru olmadığını, bundan ders alarak bundan 
sonra özen gösterilmesi gerektiğini de bir ders olarak, bir sonuç olarak 
çıkartmamız gerektiğini müsaadenizle ifade etmek istiyorum.  

Efendim, itiraz ettiğimiz husus şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Genel Kurulunun çalışma gündemini dün yine iktidar partisinin verdiği grup 
önerisiyle belirledik. O öneride çok açık, net olarak deniliyor ki: ”Çarşamba 
günkü birleşimde 72 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin 
tamamlanmasına kadar…” Bugün ne yaptık? Bu “tamamlanma” ifadesini 
çıkarttık, “saat 24.00’e kadar” dedik.  

Şimdi, bugün getirilen grup önerisinde eksik olan husus: Bugün neyin 
görüşüleceğinin, yani dünkü kararın yerine neyin ikame edileceğinin ifade 
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edilmesi gerekir. Eksik olan husus bu. Bunu söylüyoruz. Yoksa, bir akıl 
yarışında, laf yarışında değiliz. İç Tüzük’e göre çalışacaksak, sayın grup 
yöneticilerinin, bugün, dünkü kararlarını ortadan kaldıran bir karar getirmeleri 
gerekirdi. Yanlış olmuştur. Bunu size hatırlatmaya çalışıyoruz. Arzımız budur. 

Bugün, şu anda Danışma Kurulu dünkü alınan kararı uygulamak 
mecburiyetindedir. O da 72 sıra sayılı kanunu görüşmek ama saat 24.00’e 
kadar görüşmek durumundayız. İç Tüzük’e göre uygulama böyle olmak 
durumundadır. Bunu arz ediyoruz, bunun düzeltilmesini teklif ediyoruz. 

Teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından 
alkışlar)  

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şandır.  
Evet, tutumum hakkında başka söz talebi yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, ben aleyhinde istiyorum.  
BAŞKAN – Hayır, “yok” dedim, yeni istediniz efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sormadınız ki, “söz isteyen var mı” diye 

soracaksınız. 
BAŞKAN – Evet, “yok” dedikten sonra istediniz Sayın Genç. 

Tartışmayalım tekrar. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sormadınız ki Sayın Başkan. Söz isteyen var 

mı diyeceksiniz? Başka olmadığına göre… 
BAŞKAN – Efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) – “Söz isteyen var mı, yok mu” diye 

sormadınız. 
BAŞKAN – Hayır, teklif ettiniz mi siz buraya? Tartışmaya açtım ben, 

teklifte bulundunuz mu? 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi istiyorum. Tutumunuz hakkında söz 

istiyorum.  
BAŞKAN – Hayır.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Beyefendi, burası orada istediğin gibi hareket 

edecek bir makam değil. Mademki usul tartışmasını açtın, lehte, aleyhte iki 
kişiye söz vereceksin. Soracaksın. 

BAŞKAN – İstenirse lehte, aleyhte iki kişiye söz vereceğim.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – İstiyorum. Allah Allah…  
BAŞKAN – Bundan sonra, Sayın Genç… 
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani, bir söz vardır: “İsteyenin bir yüzü, 
vermeyenin iki yüzü…” Hiç olmazsa onu da hatırlayın canım.  

BAŞKAN – Sayın Genç, bundan sonra söz talebinde bulunursanız, 
konuşmalar sırasında sözünüzü lütfen önceden belirtiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Neyse, ben şimdi istiyorum.  
BAŞKAN – Evet, gel bakalım. Bu defalık olsun, buyurun. (CHP 

sıralarından gürültüler) 
ATİLA EMEK (Antalya) – Sayın Başkan, yorgunluk belli oluyor.  
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sayın Başkan, yorgunluktan ne yaptığınızı 

bilmiyorsunuz 
BAŞKAN – Başkan yorgun değil efendim. Konuşmasını yapacak olan 

kişiler tartışma sırasında söz talebinde bulunurlar. Sayın Genç bu defalık 
gecikti, bir dahakinde gecikmez! 

Buyurun.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Değerli milletvekilleri, şu Meclis Başkanlık 

Divanında oturan Meclis Başkanlarının İç Tüzük’ü iyi uygulamaları lazım. 
Şimdi, AKP’nin bir huyu var, biliyorsunuz.  

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) – “AK Parti” diyeceksin.  
KAMER GENÇ (Devamlai) – Neyse ya… Sen AK Parti hâline gelin de 

ben “AK Parti” derim ama daha AKP’siniz, daha parti hâline gelmediniz. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi, burada oturan kişiler, evvela, yani, Meclis Başkan Vekillerimiz 
evvela diyecek… İç Tüzük’te böyle. Söz, ya yazılı istenir veyahut da sözlü 
istenir. Yazılı isteme imkânımızı AKP’nin davranışları maalesef imkânsız hâle 
koymuş. Niye? Çünkü bütün yasa tasarıları üzerinde gidiyorlar kişisel söz 
alıyorlar, biz burada –ben mesela- söz istediğim zaman, hemen “Tamam efendim 
sırada 2 kişi var, sana üçüncü sıra” diyorlar. Şimdi, biz de sizin bu oyununuzu 
bozmak için söz istemiyoruz, ama burada oturan Başkan Vekilinin şey ederken 
“Söz isteyen var mı arkadaş?” diye sorması lazım. Eğer madde üzerinde yeteri 
kadar veyahut da konu hakkında yeteri kadar söz isteği yoksa, burada yazılı 
gelmemişse “Arkadaşlar, başka söz isteyen var mı?” diye hitap etmesi lazım. O 
zaman yoksa, tamam. Ama “Söz isteyen yok.” E sen sordun mu ki ben 
istemedim kardeşim! Yani önce o kürsünün kendine göre durumu var. 

Şimdi, AKP grup başkan vekilleri biraz eğitim görmesi lazım. Neden 
eğitim görmesi lazım? 

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen tartışmaya sebebiyet verecek konuşmalara 
gelmeyelim. 

KAMER GENÇ (Devamla) – Tamam efendim. Bugün bir öneri… 
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BAŞKAN – AKP grup başkan vekillerinin eğitim alıp almayacağına siz 
karar veremezsiniz. Lütfen… 

KAMER GENÇ (Devamla) – Ama yani getirdikleri öneri yanlış. 
BAŞKAN – Ha, önerinin şeyinde söyleyin. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, AKP’ye ben bir laf söylüyorsam 

onlar savunsun. Sabahtan beri kendi kendinize Meclis Başkanlık makamında 
tutuyorsunuz millete öğüt veriyorsunuz. Bu size düşmez ki, yani buradaki grup 
başkan vekillerinin Başkanlığa yönelik olarak yaptıkları tenkitlere siz cevap 
verebilirsiniz ama gruplara yönelik olarak, Hükûmete yönelik olarak yaptıkları 
tenkite –siz Hükûmetin sözcüsü de değilsiniz, vekili de değilsiniz, grubun 
temsilcisi de değilsiniz, vekili de değilsiniz- bunlara siz cevap veremezsiniz. 
Orada lütfen… O makam tarafsız bir makamdır. Tarafsız makam olmak demek, 
bütün gruplara, bütün parlamenterlere karşı tarafsız olmak demektir. 

Bunları… 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) – Sen hiç tarafsız oldun mu? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Ben çok güzel tarafsız oldum, size de iyi 

dersler verdim bakın. 
BAŞKAN – Tartışmayalım lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, ya tartışırız bunları da…  
BAŞKAN – Hayır, size söz atmasınlar diyorum yani. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, bakın, getirdikleri konu, diyorlar ki: 

“Bugünkü çalışma süresi 24.00’e kadar uzatılmıştır.” Tamam, 24.00’e kadar 
uzatırız. Ama şimdi, dün kabul edilen gündemde diyor ki: “5/3/2008 Çarşamba 
günü birleşimin 72 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmesinin tamamlanmasına 
kadar…” Bunun anlamı şudur: 24.00’e kadar çalışırız ama 72 sıra sayıdaki 
kanunu siz burada Hükûmet olmadı mı bugünkü mesai bitmiş demektir. Bunun 
anlamı budur. Ha, grup önerisinde “Efendim, saat 24.00’e kadar çalışacağız. 
Ama bu gündemdeki ‘72 sıra sayılı Kanun Teklifi görüşmesi tamamlanıncaya 
kadar’ ibaresi de gündemden çıkarılmıştır.” deseydi o zaman dediğiniz 
doğruydu. Ama siz şimdi diyorsunuz ki, bugünkü, yani iki tane zıt hüküm var. 
Diyorsunuz ki: “Bugünkü mesaimiz 24.00’e kadar bitecek ama bu mesaide de 
72 sıra sayılı kanunun müzakeresini tamamlayıncaya kadar çalışacağız.” Yani, 
işte tenakuz burada oluyor.  

Meclis Başkan Vekili arkadaşımız da şimdi diyor ki: “Hükûmet yok…” 
Bir de ona da… Şimdi orada da iyi ifade… “Komisyon?” diyor “Ertelenmiştir.” 
Yahu kardeşim, “Komisyon yoktur. Ertelenmiştir.” de. Yani, şimdi ondan sonra 
bu millet… Yani bunlar hepsi düzeltilmesi gereken şeylerdir. Başkan Vekili 
arkadaşlarımızın Meclisi çok açık, net, anlaşılabilir ibareler ve ifadelerle ifade 
etmesi… “Komisyon? Ertelenmiştir.” Ne demek ertelenmiştir? “Kabul 
edenler… Kabul edilmiştir.” Yahu “Kabul edenler…” diyeceksin, “Kabul 
etmeyenler…” diyeceksin, ondan sonra… Bunların hepsinin burada telaffuz 
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edilmesi lazım, tutanaklara geçilmesi lazım. Bunun için yani burada önemli 
olan, bu çatı altında Meclisin en adil, en hakkaniyet ölçüleri içinde yönetilmesi. 
Ondan sonra, Meclis Başkan Vekilliği veya Başkanlık makamında oturan 
arkadaşlarımızın o görevini hakkaniyetle yapması lazım.  

Şimdi, şu panolar niye var biliyor musunuz arkadaşlar? Bu panolar 
yoklamalar yapıldığı zaman, oylamalar yapıldığı zaman, orada bir düğme var, o 
düğmeye bastığınız zaman oraya da bütün bilgileri veriyor, katılan milletvekili 
sayılarını. 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) – Siz uyguluyor muydunuz? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Tabii, ben onu uyguluyordum. Ben, 

uyguluyordum arkadaşlar.  
Şimdi, sizin başkan vekillerinizin geçen dönemden gelen bir huyları var, 

şimdi bunları uygulamıyorlar. Niye? Karar yeter sayısı isteniyor değil mi? 
Karar yeter sayısını makineyle yapacaksınız, o panoya sonucunu 
aktaracaksınız. O panoda, Mecliste, farz edelim ki karar yeter sayısı 139 kişi 
olabilir ama eğer 184 kişi oy kullanmamışsa Mecliste o gün toplantı yeter 
sayısı yoktur.  

Bakın, biz, geçmişte bu konularda, özellikle uluslararası anlaşmaların 
çoğunda karar yeter sayısı var, toplantı yeter sayısı olmadığı için o gün Meclisi 
tatil etmişiz. Yani bu Meclisi lütfen usulüne göre yönetin. Yani ben ne bileyim 
kardeşim Meclis Başkanlığı makamında oturan arkadaşımızın o gün doğru 
teşhis koyduğunu! Niye bu panoları yapmışız? O zaman düğmeye basacaksın, 
oylama sonucunu panoya aktaracaksın. Bundan niye çekiniyorsunuz, neyi 
gizliyorsunuz, kimden gizliyorsunuz? Kaç defa bunu söyledim, yerimden de 
söyledim: Bunları yapın, yapılmak zorundadır. Bunları arkadaşlarımız da 
muhalefet de zorlamalıdır, iktidar da zorlamalıdır. Niye zorlamıyorlar? Ben 
anlamıyorum.  

Ya, şimdi bunlara o kadar para verilmiş. Bunlar niye... İşte, tak, her şeyi 
gösteriyor orada. Niye gizliyorsunuz? Bunun gizlenmemesi lazım. Yani karar 
yeter sayısını bulmak şart değil -önemli ama- öte tarafta toplantı yeter sayısının 
olması lazım.  

Dolayısıyla, arkadaşlarımızın, her şeyi, bu Meclisi usulüne göre 
yönetmeleri lazım, hataları yapmamaları lazım. Yani, iktidar partisine 
yaranmak için de Meclis başkan vekillerinin hiç de bir ihtiyaçları yok yani bana 
göre. Çünkü o makam çok yüce bir makamdır. Ben orada -inanmanızı 
istiyorum- o makamda oturduğum zaman, kendimi Tanrı’nın karşısında hesap 
verir bir durumda hissediyorum diye, öyle bir ölçülülük, o ölçülülük içinde 
orayı yönetiyordum. Ama o sırada birtakım partilerin çok art niyetli 
davranışları vardı. Tabii ki o art niyetli davranışlar karşısında da art niyetli 
davranışların başarıya ulaşmaması için gerekli hassasiyeti, titizliği 
gösteriyorduk.  
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Onun için… Ama bugün, maalesef, bu kürsüde oturan bazı arkadaşlarımız, 
işte, ille AKP’nin doğrultusunda hareket etmek durumunda kalıyorlar. Bunlar 
sizlere bir şey getirmez arkadaşlar. Zaten, AKP’nin 340 milletvekili var. 340 
milletvekilinin bu çoğunluğu sağladığı ağır bir tahakküm karşısında 
milletvekili hakkının da korunması lazım.  

ASIM AYKAN (Trabzon) – “Tahakküm” ne demek? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sonra, yani bakın, Meclis zabıtlarını bir 

inceleyin. Hiçbir zaman iktidar partisi milletvekilleri konuşmaz. Ne 
konuşuyorsun kardeşim! Senin icraatın… (AK Parti sıralarından gülüşmeler) 

Ya, gülünecek bir şey yok. Siz burada, yalancı hatipler gibi çıkıp, olmayan 
icraatlarınızdan bahsediyorsunuz. Ya, millete ne verdiniz kardeşim? Köylü 
ağlıyor, tarımdaki vatandaş ağlıyor; ondan sonra, işsizlerin sayısı, üniversiteyi 
bitirmiş insanlarımız işsiz; ondan sonra, memlekette soygunlar alabildiğine 
yürüyor, devlet denetimden uzaklaştırılıyor. Ee, ondan sonra, siz çıkıyorsunuz, 
burada yalancı propagandalar yapıyorsunuz. Ya, millet de diyor ki: “Allah 
Allah! Bu Parlamentodaki insanları, biz bunları seçtik, Meclise gönderdik ki 
yalan mı söylesinler.” (AK Parti sıralarından gürültüler)  

ASIM AYKAN (Trabzon) – Sayın Başkan, ne ilgisi var? Hangi konuda 
konuşuyor? 

KAMER GENÇ (Devamla) – Bunlar niye böyle bizim karşımıza çıkıp da 
her türlü yalan dolan şeyleri söylüyorlar. Hâlbuki Parlamento kürsüsü çok 
mükemmel bir kürsüdür.  

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) – Size bakınca bunu söylüyorlar!  
KAMER GENÇ (Devamla) – Bu kürsüde yalan söylenmemesi lazım, 

halkın kandırılmaması lazım. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, lütfen şu hatibi bir 

uyarın. Hakaret ediyor, sözünü geri alsın.   
BAŞKAN – Sayın Genç, kim yalan söylüyor bu kürsüden? Milletvekilleri 

mi yalan söylüyor, onu mu demek istiyorsunuz? Böyle ifade olur mu yani? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, Sayın Başkan, şimdi size bu iş 

düşmez. Bakın, burada…  
BAŞKAN – Olmaz!  
KAMER GENÇ (Devamla) – Başta, Hükûmetin bazı bakanları burada 

çıkıp yalan söylüyor.  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, kendinde değil bu 

adam, ne söylediğini bilmiyor. 
BAŞKAN – Olmaz böyle bir şey!   
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KAMER GENÇ (Devamla) – Ben şimdi söyleyeyim mi, nereden ne yalan 
söylediklerini söyleyeyim mi şimdi? İsterseniz söyleyeyim hangi… Yani, 
şimdi, burada, bu kürsünün dili olsa…O yalanları söyleyenleri bir daha bu 
kürsüde barındırmaz ama. Neyse… Bu kürsünün de dili yok. Onun için… 
Şimdi, yani, niye, siz, eğer, söylediğim sözler doğruysa, üzerinize niye 
alıyorsunuz? Demek ki… 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) – Yalan konuşuyorsun! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Yalanı siz konuşuyorsunuz. Gerçekleri 

söylediğimiz zaman da siz bunlardan çekiniyorsunuz.  
LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) – Belgen var mı?  
KAMER GENÇ (Devamla) – Yahu, ben sizin bakanlarınızın burada ne 

kadar gerçek dışı konuştuklarını… 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) – Ne dediğini sen bilmiyorsun. 

Bilmiyorsun kendini. Konuşmayı öğren!  
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, Tayyip Erdoğan’ın, şunun bunun 

burada ne kadar gerçek dışı konuştuklarını, hepsini bilen insanlarım. Çıkıp da, 
öyle laflar söyleniyor ki, ben hayret ediyorum yahu! Öyle gaflar yapılıyor ki…  

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) – Aynen senin gibi!  
KAMER GENÇ (Devamla) – Siz, tabii, basını kendi lehinize tavlamışsınız 

diye… Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları gafları şimdiye kadar hiçbir başbakan 
yapmamıştır. Geçmişte Tansu Çiller bir ilin, vilayetin ismini yanlış söyledi diye 
günlerce “vay efendim şu gaf yapıldı” diye… Hâlbuki o kadar…  

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) – Takılmışsın Çiller’in peşine… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Yani, bugünkü şeyler… O kadar gaflar 

yapılıyor ki… Ama, basında, tabii, bunlar yer almayınca, efendim, 
gidiyorsunuz, bugün…  

ASIM AYKAN (Trabzon) – Sayın Başkan, usul tartışmasıyla ne ilgisi var?  
KAMER GENÇ (Devamla) – Usul tartışması bu. 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) – Sen kendine bak!  
KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, bakın… 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Tayyip Erdoğan milletin sevgilisi. 

Abdestle ağzına al adını.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Bir defa, insanların… 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Konuşmanızı tamamlayınız Sayın Genç.  
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Buyurun.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Bugün, bu memlekette, bakın, çok önemli 

bir olay var: Şimdi, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır dışı bir harekât yaptı. Sınır 
dışı harekât yaptıktan sonra, oradan sekiz günden sonra Türk ordusu çekildi. 
Şimdi, Amerika’nın, orada, Bush’un bir konuşması var. Amerikan Savunma 
Bakanı geldi. Şimdi, burada siyasi… (AK Parti sıralarından gürültüler)  

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Sayın Başkan, usulle ne alakası var?  
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, bunlar çok önemli, hayati şeyler.  
BAŞKAN – Sayın Genç, bunun gündemle ne ilişkisi var?  

KAMER GENÇ (Devamla) – Bunların siyasi muhatabı, yabancıların 
siyasi muhatabı Hükûmettir. Hükûmet burada çıkıp bunun sorumluluğunu 
üzerine alması gerekirken susuyor. Ondan sonra silahlı kuvvetleri hedef alıp 
söylüyor. Yani, Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak kimseye bir değer 
kazandırmıyor. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN – Sayın Genç, gündeme gelin lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) – Ama sizin iktidarınızın tek hedefi bütün 
sorumlulukları getirip silahlı kuvvetlerin üzerine yıkıp, o silahlı kuvvetleri 
halkın gözünde küçültmeye çalışıyorsunuz.  

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Boşa konuşuyorsun, boşa! 

İSMAİL BİLEN (Manisa) – Ne konuştuğunun farkında mısın sen? 

KAMER GENÇ (Devamla) – Eğer bunun sorumluluğuna 
katlanamıyorsanız, iktidar sorumluluğuna katlanmıyorsanız lütfen iktidarı terk 
edin efendim.  

İSMAİL BİLEN (Manisa) – Hangi konuda söz aldığını hatırlıyor musun sen? 

KAMER GENÇ (Devamla) – Ben uygulamanızın yanlış olduğunu 
söylüyorum, aleyhindeyim.  

Saygılar sunuyorum. 

AHMET YENİ (Samsun) – Kimse inanmıyor sana be! 

İSMAİL BİLEN (Manisa) – Komik adamsın sen, komik! 

BAŞKAN – Teşekkür ederim.  

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bu konuda başka bir söz talebi var 
mı efendim? Aleyhte konuşuldu, lehte yok.  

Saygıdeğer milletvekilleri, bugün AK Parti grup önerisinin kabul 
edilmesiyle dün belirtilen bugünkü gündem değişmiştir. Basılı gündemin 
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uygulamasına geçilmesi zarureti doğmuştur ve biraz önce ifade ettim, iki 
komisyonu aradım, o iki komisyon yoktu. Dolayısıyla, o kanun tasarı ve 
tekliflerini görüşmedik, geçtik, erteledik zorunlu olarak.  

Şimdi, 3’üncü sırada yer alan Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 
İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz.  
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Komisyonların, Genel Kurulda komisyon sözcüleri tarafından temsil edilip 
edilemeyeceği hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 2 97 30.4.2008 727-732 Meral 
Akşener 

Yaşar 
Tüzün 

Fatma Salman 
Kotan 

 
BAŞKAN – 2 lehte, 2 aleyhte… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Aleyhte. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben aleyhte istiyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Lehte. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte söz istiyorum. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, yalnız şunu da ifade etmek 

isterim: Bu bir İç Tüzük ihdasıdır, değiştirilmesidir. Bununla ilgili bir 
oylamayla yeni İç Tüzük ihdası da yapılamaz. Bunu da ifade etmek istiyorum. 
Dolayısıyla, yapacağınız tartışmayı Genel Kurulun onayına sunarak İç Tüzük 
değişikliğini gerçekleştirmiş olmak da yanlış olur. Bu da yanlış bir 
uygulamadır.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, biraz sonra tartışacağız 
zaten bunu kürsüden.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Yapılması gereken husus, Başkanlığın bu 
raporun görüşülmesinde komisyon temsili olmadığı için ertelenmesidir ve yeni 
gündeme göre teşekkül etmesidir. 

BAŞKAN – Sayın Vural teşekkür ederim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, Sayın Grup Başkan Vekili 

yeni bir usul tartışması açıyor. Bunları kürsüden anlatsın Sayın Milletvekili. 
Efendim, usul tartışmasını açtınız. Sayın Grup Başkan Vekili usul 

tartışmasında kalkar, meramını beyan eder.  
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında lehte söz talep ediyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Genç, aleyhte… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Aleyhte. 
BAŞKAN – Sayın Anadol, siz aleyhte. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhte. 



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2025 
 

BAŞKAN – Sayın Anadol önce oldu. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte. 
BAŞKAN – Tamam.  
On dakika süre verdim. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı. 1 Mayıs Bayramı’nı, bütün işçilerimizin, 

bütün çalışanların, emekçilerin, kutluyorum. Aslında bunun Taksim 
Meydanı’nda kutlanması gerekirken, maalesef bugünkü Hükûmet ve onun 
bürokratları da çok büyük bir korku içinde oldukları için, halkı daima 
meydanlardan kenar mahallelere itmeye çalışıyorlar. Ben yarın Almanya’da bir 
panele gideceğim için bu 1 Mayısta Taksim’de bulunamayacağım için de 
üzülüyorum. 

Sayın Başkan, şimdi, bu İç Tüzük’ümüzün maddesi çok açık. Diyor ki: 
Genel Kuruldaki düzenleme ayrı, komisyondaki düzenleme ayrı. Komisyonda 
başkan, başkan vekili ve sözcü temsil edebilir, ama Genel Kurulda başkan, 
başkan vekili veya o iş için seçilmiş sözcü veya sözcüler. Bu, çok açık bir 
Türkçedir. Bunu başka anlamak için, komisyonun seçilmiş sözcüsünün de 
burada Genel Kurulu temsil edeceği konusunda karara varmak için, yani çok 
zor bir yoruma gitmek lazım. 

 Şimdi, değerli milletvekilleri, şimdi bunun böyle düzenlenmesinin bir 
anlamı vardır. Komisyonda, ki burada komisyonu temsil eden kişilerin 
komisyondaki müzakereleri, gelen kanun teklif ve tasarılarını çok ayrıntılı 
olarak incelemesi lazım. Yani, komisyonda o kanun tasarı ve teklifleri 
müzakereye başlandığı andan son oylamasına kadar o komisyonda bulunması, 
komisyondaki bütün bilgileri edinmesi ve böyle geniş bir bilgiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun huzuruna gelmesi ve burada da 
milletvekillerinin bu konuyla ilgili olarak sorduğu soruları ayrıntılı 
cevaplayabilecek şekilde bunu değerlendirmesi lazım. Şimdi, komisyonun 
çalışmasını biliyorsunuz, ya başkan o kürsüde oturuyor ya da başkan ve başkan 
vekili birlikte oturuyorlar. Zaten sözcü çok defa komisyon çalışmalarına 
katılmaz. Ama, İç Tüzük’te getirilen bu hüküm başkan, başkan vekili veya o iş 
için seçilmiş sözcü… Eğer o iş için komisyon bir sözcü seçerse, “Arkadaş, 
Genel Kurulda bu kanun teklif ve tasarısını komisyon adına orada sen temsil 
et.” derse orada tayin edeceği temsilcinin de komisyon müzakerelerinin 
başından sonuna kadar orada komisyon sırasında oturup bu konularda bilgi 
sahibi olması lazım. Hiç komisyon müzakerelerinde komisyonda bulunmamış, 
herhangi bir bilgisi yok, görgüsü yok, ondan sonra gelecek, burada oturacak ve 
milletvekilleri soru soracak kanunla ilgili, önergeler verecek, “Önergelere 
katılıyor musun, katılmıyor musun?” gibi sözlerle muhatap olduğu zaman, ilgili 
arkadaş, komisyon çalışmalarını baştan sonuna kadar takip etmediği için 
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burada yeterli bir bilgiye sahip olmayacak. Dolayısıyla, Genel Kurulu sağlıklı 
ve doğru bilgilendirmeyecek. İşte, bunun mantığı budur. Yani, eğer başkan ve 
başkan vekili komisyonun toplantısının başından sonuna kadar komisyon 
müzakerelerini orada takip edip her türlü bilgiyi alan, dosyayı okuyan, 
maddeleri okuyan, birbirlerine bağlantılarını sağlayan, dolayısıyla kanunun 
âdeta bir yazarı gibi, bir eseri meydana getiren kişi demektir. Komisyonu 
burada temsil edecek kişinin bu doğrultuda, bu düzeyde ve bu kapasitede bilgi 
sahibi olması lazım.  

Şimdi, burada bir önerge veriliyor. Bu önergeyi kabul ettiğiniz zaman, 
komisyonu temsil eden kişi eğer burada yeterli bir bilgiye sahip değilse, 
bakarsınız, başka bir maddeye ters bir önerge verilir. O önerge kabul edildiği 
zaman, icabında… Maalesef, ben bu dönemde, burada komisyonu temsil eden 
birçok insanların, başkanların burada yeterli bir bilgiye sahip olmadıklarını 
gördüm. Burada önergeler müzakere edilirken, en azından “katılıyorum-
katılmıyorum” kelimesi ifade edilirken sayın milletvekilleri, icabında komisyon 
sırasında veya hükûmet sırasında oturan kişilerin, bu önergenin bu yasaya 
getirecekleri yenilikleri veya aykırılıkları burada belirtmesi lazım. Burada 
belirtecek ki, hakikaten, verilen bir önerge bu getirilen kanuna yeni bir içerik 
kazandırıyor mu, yeni bir anlam kazandırıyor mu, yeni bir değer kazandırıyor 
mu, bu yönden, bu önerge üzerinde Genel Kurulu bilgilendirmesi lazım. Sen 
komisyon toplantısına katılmamışsın, komisyondan gelen metin hakkında bir 
bilgin yok; gelip de burada süs, ot gibi oturmanın da bir anlamı yok. Bu, Genel 
Kurula karşı da bir saygısızlıktır.  

Burada önemli olan bilgi, değerli milletvekilleri; burada önemli olan, 
konuya hâkimiyettir. Konuya hâkim olmayan bir kişi, gelip de burada, 
komisyon masasında oturması, Genel Kurulda temsili iyi yapamaz. Bizim 
burada istediğimiz, doğru dürüst kanun çıksın veyahut da… Yani şimdi burada 
komisyon başkanı nerede, başkan vekili nerede? Onlar gidecek, işlerine 
bakacak, burada… Ya, İç Tüzük’te böyle bir hüküm var: “Başkan, başkanvekili 
veya o iş için seçilmiş sözcü…”  

Değerli arkadaşlarım, yani biz, geçmişte de uygulamalarımız var ama 
maalesef, birtakım yanlış bilgilendirmeler nedeniyle, burada, tabii iktidar 
partisi de çoğunlukta olduğu için, yahu ne yaparsak nasıl olsa geçiyor gidiyor. 
Bizim çoğunluğumuz var. Oyumuz her şeyi, parmak her şeyi yeniyor. Hak, 
hukuk yok. Bilgi de önemli değil. Ne olacak, yeter ki kanunlar geçsin inancı ve 
düşüncesiyle burada kanunları geçirirsek gerçekten bu ülkeye, bu Meclise 
faydalı hizmetler yapmayız.  

Soruyorum size: Komisyon sırasında oturan kişi eğer komisyonun 
müzakerelerine katılmamışsa, kanun metnini okumamışsa, ondan sonra, gelen 
idare de bugüne kadar kendisine verilmiş bilgilerden habersizse burada neyi 
temsil edecek? Burada milletvekillerinin sorduğu soruları nasıl 
cevaplandıracak. Değerli milletvekilleri, bu bir bilgi meselesidir, bu bir 
deneyim meselesidir, bu bir birikim meselesidir.  
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Sonra, hayati kanunlar geliyor, hayati kanunların birbirlerine, dediğim 
gibi, bağlantıları var. Mesela, özellikle bu meclislerde gördüğüm en önemli 
şeylerden birisi de bir son dakika korsan önergeler geliyor ve bu korsan 
önergeler ülke menfaatine o kadar büyük sıkıntılar yaratıyor ki. Bazı 
holdinglerin, bazı güç odaklarının, son anda bazı temsilcilerin kanalıyla 
buralarda son bir önerge veriyorlar. Şimdi, o önergeyle ülke ne kazanıyor, kim 
ne kazanıyor, ülke ne zarara gidiyor, başka kim kâr ediyor, kim zarar ediyor? 
Bunu bu Genel Kurulun bilmesi lazım. Bir bakıyorsunuz, son anda, hakikaten 
ülkeye büyük sıkıntılar yaratacak ama birtakım güç odaklarına çok büyük 
avantajlar yaratacak bir önerge geliyor. Şimdi, burada komisyon sözcüsü… Biz 
burada oturacak komisyon sözcüsünün ülkesini seven insanlardan olduğunu 
kabul ediyoruz. Ama, buna, ancak nasıl karşı koyabilir? Sahip oldukları 
bilgiyle karşı koyabilir. Burada çıksa, komisyonda, hakikaten tam yetkili 
bilgiyle oturursa o zaman milletvekili arkadaşlarımız… Bari, birileri, o korsan 
önergeyi vermeye çalışan o birtakım menfaat grupları bilir ki: Ha, demek ki bu 
Parlamentoda, biz son anda, birtakım, bizim bazı temsilcilerimiz de olsa bu 
önergeler Genel Kurulda geçmez.  

Ben, geçmişte de gördüm, burada da gördüm. Zaman zaman bir 
bakıyorsunuz… Şimdi, telefonlar çalışmıyor. O iyi yani, telefonlar 
çalışmayınca iyi oluyor da… Geçen dönemlerde bir bakıyorsunuz, çok ciddi bir 
vergi kanunu, bir borsa kanunu veya ekonomiyle ilgili çok önemli kanunlar 
görüşülüyor. Bir bakıyorsunuz, birilerine bir telefon geldi. Hemen o telefonun 
üzerine -ben Başkanlık kürsüsünde oturduğum zaman Genel Kurulu 
izliyordum- bir bakıyorsun, o telefon gelen hemen bir önerge yazıp 
gönderiyordu buraya.  

Şimdi, bunların, tabii bu kişisel hırs ve menfaatlerine bu Meclis engel 
olacak. Meclis nasıl engel olacak? Meclisin en önemli engel olacağı nokta 
Meclisi temsilen komisyon sırasında temsil sıfatını taşıyan kişinin taşıdığı bilgi, 
beceri ve dirayettir. Eğer bu bilgi, beceri ve dirayete yeteri kadar sahip değilse  
o zaman komisyon Genel Kurula yeteri kadar bilgiyi veremez. 

Onun için, bizim daha fazla da… Tabii, uzatmak da istemiyorum. Önemli 
olan burada İç Tüzük’ün çok açık ve net hükmünün… Ve bunun da böyle 
olmasının da bir mantığı var, çünkü sözcü olsaydı zaten diyecekti ki: 
“Komisyon, başkan, başkan vekili, sözcü tarafından temsil edilir.” O zaman hiç 
gerek de yoktu, mesele hallolmuş olurdu ama burada diyor ki: “Başkan, 
başkanvekili veya o iş için seçilmiş sözcü ve sözcüler.” deyince olay çok açık. 
Komisyon metninde de bu vardı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum. Lütfen tamamlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Sayın Başkan, evet. 
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Bence bunu zorlamaya gerek yok. Komisyon başkanınız gelsin. Buraya, 
komisyon başkanlığına, başkan vekilliğine, böyle, gidip de işleri olan, dışarıda 
iş takip eden arkadaşları seçmeyin; bu Türkiye’ye enerjisini, çalışma gücünü, 
mesaisini Meclise verecek kişileri bu komisyon başkanlığına veya başkan 
vekilliğine seçin. Onların işleri varsa bizi seçin. Biz burada otururuz, sizi iyi 
temsil ederiz, merak etmeyin. 

Saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Lehinde Sayın Nurettin Canikli. 
Buyurun Sayın Canikli. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
İç Tüzük’ün 63’üncü maddesi çerçevesinde talep edilen Sayın Başkanın 

tutumuyla ilgili lehte söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, önemli bir kanun tasarısını görüşmeye başlayacağız 

ama hepinizin izlediği gibi, yerinde olmayan, bize göre de İç Tüzük’e uygun 
olmayan yöntemlerle bu süreç engellenmeye çalışılıyor. Önce, bunu burada 
ifade etmemiz gerekiyor. 

Nedir tartışma? İç Tüzük’ün 27’nci ve 45’inci maddeleri hükümlerinin 
yorumlanması, değerlendirilmesi ve komisyonlarda sözcü olarak görev yapan 
arkadaşlarımızın burada temsili, komisyonların Genel Kurulda temsiliyle ilgili 
tartışma. Bu temsilin olup olmayacağıyla ilgili farklı görüşler söz konusu.  

Aslında, bu konu, daha önceki birçok Genel Kurul çalışmasında gündeme 
geldi değerli arkadaşlar. Hepiniz, hepimiz hatırlarız. 23’üncü Dönemde de 
gündeme geldi, 22’nci Dönemde zaman zaman gündeme geldi ve bu 
tartışmaların hepsinin sonucunda, komisyonlarda sözcü olarak görev yapan 
arkadaşlarımızın komisyonları burada temsile yetkili olduğu kabul edildi ve bu 
şekilde yürütüldü. Geçtiğimiz haftaya bakın, ondan önceki haftaya bakın, daha 
önceki aylardaki Genel Kurul çalışmalarına bakın ve burada komisyonları 
temsil eden sözcü arkadaşlarımızın olduğunu göreceksiniz. Bu defalarca 
tekrarlanmıştır, defalarca gündeme gelmiştir ve defalarca Başkanlık tarafından 
bu şekildeki uygulamanın teamül hâline geldiği ifade edilmiştir, kararlar 
alınmıştır defalarca, defalarca…  

Teamüller önemlidir, belirleyicidir. Siz eğer bu mantıkla yani sözcü, 
yetkili sözcü ya da özel sözcü yoktur ya da yetkili yoktur gerekçesiyle 
komisyon toplanmamıştır, komisyon yoktur ve bu oturum geçersizdir gibi bir 
mantıkla hareket edilirse geçmişteki Meclis çalışmalarının çok önemli bir 
bölümünü yok saymanız gerekir. Böyle bir mantık olabilir mi? Bu mantığın 
hukuki bir altyapısı olabilir mi değerli arkadaşlarım? 

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Yanlış devam mı etsin yani? 
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NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Şimdi, bakın, esas itibarıyla 27’nci 
madde çok açıktır. Komisyonlara başkanlık yapabilecek konumda 
yetkilendirilmiş olan sözcü… 

OKTAY VURAL (İzmir) – Hangi madde? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – 27’nci madde. 
Çok net olarak, sözcünün komisyona başkanlık edebileceği ifade ediliyor. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Burası komisyon mu?  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yani komisyona başkanlık ediyor, 

komisyonu temsil ediyor, komisyonu yönetiyor. Bu yetki veriliyor. Bu yetki 
mutlak bir yetkidir ve her yerde geçerlidir. 

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Her yerde! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Yok, yok, yanlış. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – 45’inci maddede düzenlenen sadece, 

27’nci maddede düzenlenmeyen özel sözcülerin belirlenmesine ilişkin 
husustur.  

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İç Tüzük’ün o maddesini de 
kaldıralım o zaman. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Yani, isterse komisyon, belli konular 
için, burada belirtilenler dışında, yani başkan, komisyonu temsile yetkili, 
komisyona başkanlık etmeye yetkili başkan, başkan vekili ve sözcü dışında 
isterse ayrıca özel sözcü ya da sözcüler görevlendirebilir. 45’inci maddenin 
düzenleniş mantığı budur. Bugüne kadar da böyle yorumlanmıştır ve böyle 
uygulanmıştır değerli arkadaşlar. Onun için, burada herhangi bir, İç Tüzük’e 
aykırılık söz konusu değildir. Zaten bu konu için, yani görüşmelerine 
başladığımız 3568 sayılı Kanun’la ilgili olarak, bu konuyla ilgili olarak 
görevlendirilmiş özel sözcü arkadaşımız da buradadır zaten. Yani bazı 
arkadaşlarımızın belirttiği gibi iş takibi için dışarıda falan değillerdir, o yönde 
bir sorun yoktur, buradadır o arkadaşımız. Ama herhangi bir tereddüt hasıl 
olmadığı için, sözcü arkadaşımızın komisyonda temsil noktasında herhangi bir 
tereddüt hasıl olmadığı için bu arkadaşımız oturmuştur. Olay budur. Yani o 
arkadaşımız hem buradadır hem sözcü yetkilidir. Buna rağmen bu tür iddiaların 
ortaya atılması, yani “geçersizdir”, “efendim yok sayılır” gibi hukuki dayanağı 
olmayan bu tür iddiaları ileri sürmek doğru değildir.  

Şimdi, bakın, değerli arkadaşlar, buraya oturan, komisyonu temsilen 
oturan her arkadaşımız olaya vâkıftır. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki: 
“Efendim işte, sözcü komisyon toplantılarına katılmamış, yeteri kadar detayına 
vâkıf olamayabilir.” Komisyon başkanı için de geçerli, komisyon başkan vekili 
için de geçerli. Böyle bir mantık olabilir mi? Oraya oturan tüm arkadaşlarımız 
komisyona katılmıştır, konuya hakimdir ve gelebilecek olan bütün sorulara 
gerekiyorsa komisyonu temsilen, o sıfatla cevap verebilecek konumdadır. 
Olayları böyle değerlendirmek lazım.  
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Değerli arkadaşlar, yani bugüne kadarki Meclis teamüllerinin dışında, 
uygulamalarının dışında, Meclis Başkanlık kararlarının dışında, Sayın 
Başkanın kararı açıklanmıştır, çok net olarak gerekçe burada okunmuştur ve bu 
geçerlidir. Artık, bunun üzerine bu konuda söz söylenmez. Elbette, biz, şu anda 
63’üncü madde çerçevesinde bu tartışmayı yapıyoruz. Ama biraz önce, Sayın 
Başkan, bu tartışmanın açılmasından önce gerekçeyi okumuştur ve konu 
kapanmıştır; İç Tüzük açısından konu kapanmıştır değerli arkadaşlarım. Bu 
şekilde uygulanması gerekir. Sayın Başkanın tutumu yerindedir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Canikli. 
Sayın Kemal Anadol, buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer 

üyeleri; konuya İç Tüzük yeterince açıklık getirmiştir kanaatindeyiz. Şimdi 
bakınız, İç Tüzük neyi düzenliyor: 

Bir: Bizatihi komisyonların, kendilerine Meclis Başkanı tarafından tahsis 
edilmiş salonlardaki, odalarındaki çalışmasını düzenliyor. 

İki: İç Tüzük, Genel Kurul çalışmalarını düzenliyor.  
Genel Kurul çalışmalarıyla komisyonun bizatihi kendi yaptığı çalışmaları 

birbirine lütfen karıştırmayın. 27’nci madde komisyonun çalışmasını 
düzenlemektedir, 45’inci madde ise komisyonun Genel Kuruldaki çalışmasını 
düzenlemektedir.  

Bakınız, şöyle anlatayım: Genel Kurul çalışması başladı. Başkan soruyor 
tasarı veya teklifin görüşmelerine başlamadan evvel: “Hükûmet burada mı?” 
Bakıyor, burada. “Komisyon burada mı?” Burada. Ancak o zaman çalışmaya 
başlayabiliyor.  

Ama komisyon kendi çalışmasını böyle yapmıyor. Orada başkan veya 
başkan vekili veya sözcünün başkanlığında toplanabiliyor, yukarıda. Hatta 
24’üncü madde açık. 24’üncü madde ne? Komisyon başkanı, başkan vekili, 
sözcü ve kâtibin seçimini düzenliyor. Buraya özel bir hüküm koymuşlar. Diyor 
ki 24’üncü madde: “Gereken hallerde, komisyon başkanının teklifi üzerine belli 
bir konu için özel sözcüler veya bir özel kâtip toplantıda hazır bulunanların salt 
çoğunluğunun oyu ile seçilir.”  

Belli bir konu olacak, onun için özel sözcü seçilecek. Nerede? Yukarıda. 
Bunlar seçilmiş. Kim seçilmiş? Bu raporun sözcüsü İsmail Özgün seçilmiş, 
Sayın İsmail Özgün, Balıkesir Milletvekili.  

Dolayısıyla, komisyonlar başkanlarının yönetiminde çalışır, başkan 
bulunmadığı zaman başkan vekili, o da yoksa sözcü, komisyona başkanlık 
eder. Hangi sözcü bu? 24’üncü maddeye göre seçilen sözcü, komisyon başkanı, 
başkan vekili, sözcü ve kâtip; o “sözcü” başka. Aynı 24’üncü maddenin 
dördüncü fıkrasında: “Gereken hâllerde, komisyon başkanının teklifi üzerine 
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belli bir konu için özel sözcüler veya bir özel kâtip toplantıda hazır 
bulunanların salt çoğunluğuyla seçilir.” Sözcü ile özel sözcüyü lütfen birbirine 
karıştırmayın; bu bir. 

İki: Bu komisyon, başkan, başkan vekili veya komisyon sözcüsünün –özel 
sözcünün değil- başkanlığında toplanabilir. Nerede? Yukarıda. İndik aşağıya: 
Şimdi, onun başlığı da açık, tereddüde yer yok, “Genel Kurulda komisyonların 
temsili” başlığını taşıyor 45’inci madde. Aşağıya indik, yukarıdan çıkın, inin 
aşağıya. Ne diyor: “Komisyonlar, Genel Kurulda başkan veya başkanvekili 
veya o konu için seçilmiş özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil olunurlar.” 
Kim özel sözcü? İmzası var, özel sözcü, bu raporu da özel sözcü hazırlamış. İç 
Tüzük’e göre öyle. Şimdi, nasıl, bakan, sayın bakan olmadan sadece 
komisyonun mevcudiyetiyle Genel Kurulda o teklif veya tasarının 
müzakeresine başlanamıyorsa aynı şekilde komisyonun özel sözcüsü orada 
yoksa müzakerelere başlanamaz, teklif veya tasarının müzakeresine başlamak 
mümkün değildir.  

Nedir bu? Şeklî şarttır. Bu şeklî şart  yerine getirilmemişse işin esasına 
geçilemez. Nasıl aynen mahkemede hâkim yoksa, hâkimin olmasına rağmen 
savcı yoksa duruşmaya başlanamıyorsa, hiç farkı yok bunun. Sayın bakan 
olacak, Hükûmet tarafı, komisyon olacak, komisyonun başkanı olacak, başkan 
vekili… Başka? Özel sözcü. Komisyonun yukarıdaki sözcüsünün bununla 
alakası yok.  

Dolayısıyla, o şekilde başlanan, özel sözcü olmadan başlanan bu tasarının 
bu şekilde devamı, başlanması mümkün değil bir defa. Muhal bir şey. Şimdiye 
kadar yapılan bütün işlemler batıl, bütün işlemler batıl. Hatta Sayın Özyürek’in 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşmasını da zabıttan çıkarın lütfen. 
Çünkü bu şeklî şart yerine getirilmediği için, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına yapılmış bir konuşma söz konusu olamaz artık. Yani bu kadar açık ve bu 
konuda oylama da yapılamaz. Çünkü bu oylama yeni bir iç tüzük ihdası 
mahiyetindedir. Yeni bir iç tüzük ihdasına, bu şekilde Genel Kurulun yetkisi 
yoktur arkadaşlar. İç Tüzük müzakeresi başka bir şeydir.  

Siz bir kanun çıkarırken ne için bunları yapıyorsunuz? Lütfen… Bu kadar 
sıkıntıya bu Parlamentoyu niye sokuyorsunuz arkadaşlar? 29’unda Mersin’de 
TÜRMOB’un kongresi olacak. Buradan geçireceksiniz acele. Buradan çıkar 
çıkmaz mükerrer sayıyla Resmî Gazete’de bastıracaksınız, Çankaya’ya 
göndereceksiniz. Onay da hazır size göre. Mutlaka da öyledir tabii. Gelecek, bu 
hafta sonu yapılacak olan TÜRMOB kongrelerini bu alelacele çıkardığınız 
kanuna uygun yapmak isteyeceksiniz. Değer mi bu sıkıntıya? Niye bunu 
yapıyorsunuz arkadaşlar? 

Aynı şekilde, 28 Marta kadar belediyeleri kapattınız, bin iki yüz 
belediyeyi kapattınız, birtakım ilçeler ihdas ettiniz ve Meclisi sabaha kadar 
çalıştırdınız; on dört saat beş dakika çalıştı Meclis. Neden çalıştı? 28 Marttan 
evvel geçirmeniz lazım! Aklınız neredeydi, altı senedir iktidardasınız. Yumurta 
kapıyı gelince böyle Meclisi sıkıştırıyorsunuz, sabaha kadar çalıştırıyorsunuz. 
Dün gece de sabaha kadar çalıştırdınız. Şimdi de… 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Siz yoktunuz! 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Siz yoktunuz! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – İyi ki yoktum!  
Arkadaşlar, açık burada, özel sözcü seçilmiş. Özel sözcü seçilmeseydi 

yine de noksan olurdu ama hadi tartışmanın bir tarafı olabilirdiniz o zaman. 
Nasıl olsa özel sözcü yok. Bence yine o komisyonda genel komisyon sözcüsü 
temsil edemez. Ya başkan ya başkan vekili olacak. Çünkü Genel Kurul 
çalışması bu. Lütfen, yukarıdaki komisyon çalışmasını, onun statüsünü Genel 
Kuruldaki komisyon statüsüyle, çalışma usulüyle karıştırmayın. Çok yanlış 
olur. Hiç birbiriyle alakası olmayan iki çalışmadır ve bunu ben yaptım oldu… 
Varsa öyle bir uygulama, ben Sayın Başkandan istirham ediyorum.  

Ters uygulamalar da olabilir. Sayın Kamer Genç’in söylediğine göre, 
bizim söylediğimiz istikamette uygulama olmuş geçmişte. O zaman çelişik 
uygulamalar vardır. Kaldı ki kötü misal emsal olmaz arkadaşlar. İç Tüzük bu 
kadar açıkken, bir yanlış uygulamayla, üç sene, beş sene, on sene evvel yapılan 
bir yanlış uygulamayla İç Tüzük’ün değişmesi anlamında bir oylama yaparak 
tasarrufta bulunma yetkisi yüce Meclisin yoktur kanısındayım.  

Olay çok nettir. Şimdiye kadar yapılan işlemler batıldır. Bir sonra sıra 
hangi teklif veya tasarıdaysa oraya geçilmesi gerekir. Kanaatimiz budur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Birleşime on dakika ara veriyorum; grup başkan vekillerini de davet 

ediyorum. 
*** 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97’nci 
Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum. 

Bundan önceki oturumda yapılan usul tartışması üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. Görüşmeler sonucunda, bu konu için seçilen özel sözcü de 
komisyon sıralarında yer aldığından 216 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.  
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TRT Kurumu tarafından Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde de 
yayın yapılmasını isteyen değişiklik önergesinin işleme konulmasının 
Anayasa’ya aykırı olup olmadığı hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 2 111 29.5.2008 920-932 Nevzat 
Pakdil 

Yaşar 
Tüzün 

Canan Candemir 
Çelik 

 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, buradaki bu önergenin amacı 

TRT’nin münhasıran Türkçe dışında başka dilde yayın yapmasını temin 
etmektir.  

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) – Yapıyor zaten. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Yapıyorsa niye değiştiriyorsun? 
BAŞKAN – Arkadaşlar, dinleyelim, lütfen... 
OKTAY VURAL (Devamla) – Neresi dokundu sana o yapılan yayının? 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Adam konuşuyor orada. Lütfen… 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) – Yapıyor zaten!  
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen… 
OKTAY VURAL (Devamla) – Yapıyorsa niye değiştiriyorsun? Demek ki 

engellenen birtakım hususlar var. O zaman engellenen nedir? Bu soruyu sorun. 
“Yapılıyor.” diyor. Peki, yapılan neyi engelliyor? Değerli arkadaşlarım, neyi 
engelliyor. Genişletecekse RTÜK genişletir.  

ASIM AYKAN (Trabzon) – Genişletiyor.  
OKTAY VURAL (Devamla) - Kanunla, Türkçenin yanı sıra bir devlet 

kurumunda yayın yapma, devlet kurumunda yazışmayı ve iletişimi farklı 
dillerde yapmak demektir aynı zamanda. Böyle bir şeyi kabul edebilir misiniz?  

Şimdi, Anayasa’yı değiştirdik. RTÜK… Televizyon yayınlarının 
düzenlenmesiyle ilgili yetki orada mı? RTÜK düzenlesin. Niye buraya 
getiriyorsunuz?  

Bakınız gerekçede ne var arkadaşlar: Gerekçe: Türkçe dışında, ana dil 
Türkçe dışında, devletin dili Türkçe dışında yayın yapmayı temin etmektir ve 
burada diyor ki: “…sınırlamaya tabi olmaksızın yayın yapması...” Bu nedir 
biliyor musunuz? Sınırlamaya tabi olmaksızın Türkçenin dışında, RTÜK’ün 
düzenlemesine aykırı olarak… RTÜK düzenleme yaptı. Çıkarttığımız kanun 
burada. “Münhasıran yayınların Türkçe yapılması esastır.” diyor. Burada ne 
yapıyorsunuz? Sınırlamaya tabi olmaksızın yayın yapılmasını getiriyorsunuz. 
Bu doğru değil. Bu doğru değil.  
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ASIM AYKAN (Trabzon) – O da kanun, bu da kanun. 
OKTAY VURAL (Devamla) - RTÜK düzenleme yapmış, kanun çıkmış, 

yönetmelik çıkmış ve “Bu konuda münhasıran Türkçe yapılması esastır.”  
Kırk beş dakika yetmiyor mu size Özkan Bey?  
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) – Yetmiyor. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Yirmi bir saat izle, git izle, git izle.  
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) – Yetmiyor. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Yetmiyorsa izle. RTÜK’e müracaat et… 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) – Kafanızı kumdan çıkarın, orada 

yirmi dört  saat Roj TV’yi izliyorlar, TRT’yi izlesin, ne var bunda? 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Fazla bağırma! 
RÜSTEM ZEYDAN (Hakkâri) – Bu nasıl bir anlayıştır? 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) – TRT’yi izlesin, ne var bunda?  
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Fazla bağırma! Sakin ol! 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) – Senden daha fazla bağırmıyorum.  
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sakin ol! Parmağını da kaldırma! Tehdit 

etme! Elini indir! 
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Buyurun. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlarım, ne hazindir 

ki, burada bir milletvekili “Roj TV’ye mukabil bir televizyon kurulmasını 
kabul edelim.” diyor. Roj TV’nin adını anıyor. Kimmiş bu Roj TV be! Bunu 
nasıl kabul ediyorsun? Senin kanun dışı saydığın bir televizyon yayınını nasıl 
kabul edebilirsin? Böyle bir şey olur mu?  

MEHMET EMİN EKMEN (Batman) – Ne var? 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kırarım o elini! Elini indir! 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) – Gel hadi! Gel hadi!  
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kırarım o elini! 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) – Artistlik yapma! 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Beni mi tehdit ediyorsun el kol 

hareketlerinle? 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) – Artist! Vekil misin, artist misin?  
BAŞKAN – Sayın Ekmen, lütfen… 
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Sayın grup başkan vekilleri, arkadaşlar… 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) – Kim kimin elini kırıyor! 

Terbiyesiz herif! 
ABDURRAHMAN KURT (Diyarbakır) – Hareket çekme, bak o elini 

başkası kırar! 
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Söylüyorum, böyle yapma diyorum, böyle 

yapma! Böyle yapma diyorum.  
BAŞKAN – Saygılı olalım. 
Sayın Vural, buyurun Genel Kurula hitap edin. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yapma diyorum, elini sallama diyorum. 
BAŞKAN - Sayın Günal… 
Arkadaşlar, dinleyelim, medenice görüşlerimizi karşılıklı söyleyelim. 

Lütfen… 
Buyurun Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Efendim, bu yayın münhasıran Türkçe 

yayın yapılması engelini aşmak için çıkartılmış, farklı dillerde, münhasıran 
farklı dillerde yayın yapmayı mümkün hâle getiren bir husustur. Bu da, 
devletimizin, milletimizin dili olarak Anayasa’mızda yazılı “Dili Türkçedir” 
esasına aykırıdır. Bir kamu kurumu bunu yapamaz. Düzenleme yetkisi de söz 
konusu değildir. 

Bakınız, 15 Ekim 2007 tarihli ABD Dış Politika Ulusal Komitesinin 
PKK’nın silahsızlandırılması, entegrasyonuyla ilgili raporu. Bu raporda, değerli 
arkadaşlarım, 301’inci madde… 

AHMET İNAL (Batman) – Oktay Bey, ne alakası var? 
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sus, dinle! 
OKTAY VURAL (Devamla) - “Türklüğe hakaret konusu kaldırılmalıdır.” 

diye vardı, maalesef, geçti. Bakın, burada, aynı şekilde diyor ki: “Başka dilde 
yayın yapan bir devlet televizyonu olmalıdır.” diye söylüyor değerli arkadaşlar. 
Başkalarının programları buraya geliyor. Bunlar millî değildir. Bunlar 
milletimizin içinden neşet eden fikirler değildir, başkalarının istek ve arzularına 
göre oluşturulmuştur. Bakın, burada söylüyor, kültürel haklarla ilgili, kamu 
medyasında kullanılmasını temin etmek konusu… 301’i getirmişler.  

Yine, burada, aynı şekilde, bugün GAP dediğiniz, diğer yaptığınız, burada, 
altyapıyla ilgili bütün bu hususlar, planlar bunlara göre yürütülüyor. 1992 
yılındaki…(AK Parti sıralarından gürültüler) Dinlemeyeceksen çık kardeşim.  

ASIM AYKAN (Trabzon) – Biz GAP’ı ne zaman kurduk ya? 
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OKTAY VURAL (Devamla) - Dinlemeyeceksen çık.  
Burada, ben inanıyorum ki, bu konuda endişelerimize katılan 

arkadaşlarımız vardır. Bu konu önemlidir.  
Değerli arkadaşlarım “Kâfi gelmiyor.” diyor. Kâfi gelmiyorsa RTÜK 

yayın saatini artırsın. Böyle bir kanunda… Size soruyorum: Bu 
milletvekillerimizin oylarıyla böyle bir kanun değiştirilmesini kim istiyor? 
Hangi siyasi amaçla istiyor? Bu siyasi amaç önemlidir. Yoksa, bu konuda 
kanunun öngördüğü imkânlar zaten vardır. RTÜK Kanunu’nu çıkarttınız, bu 
konuda düzenlemeyi zaten RTÜK yaptı, kâfi değilse orada yapın. Ama burada 
asıl önemli olan husus Türkçe dışında Türkçeye paralel başka dilleri 
oluşturmak, çok dilli toplum hâline dönüştürmek ve bu da münhasıran TRT 
Kanunu’nun ne hazindir ki yine 21’inci maddesinde “Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile eğitim ve öğrenim ile diğer yayınlar” kısmında düzenleniyor. Bakın, 
ne kadar enteresan bir kısımda.  

Bu, tasarıda yok değerli arkadaşlarım, Hükûmetin imzaladığı tasarıda bu 
değişiklik yok. Getirsin Hükûmet, Millî Savunma Bakanlığı görüş alsın, Millî 
Eğitim alsın, İçişleri Bakanlığı alsın, tasarıya imza atsınlar, getirsin, kaldırın. 
Bu, alt komisyonda Genel Müdürün getirdiği ve alt komisyonda 
milletvekillerinin hep beraber birlikte çıkarttığı bir madde. Şimdi, alt 
komisyonda çıkartıyoruz, bugün burada bir irade, milletvekillerinin orada 
duyduğu hassasiyetleri çıkarttığı bir konuyu bugün yine getiriyor burada ve 
bize oylatıyor. Niye bize oylatıyorlar, bunu düşünelim. Bu yanlıştır, bunu 
yapmayalım.  

Bakın, tasarıda yok diyorum, alt komisyonda reddedilmiş ve bugün 
geliyor, bir önergeyle getiriliyor burada ve bu önerge: “…Türkçenin yanı 
sıra…” Ya, devletimiz var, kurumlarımız var… Bu konuda alınması gereken 
tedbirlerle ilgili -terörle mücadele- kapsamlı bir plan hazırlandığı söyleniyor. O 
zaman, bu kapsamlı plan ise, Hükûmetimizin üyeleri bunlarla ilgili imzalarını 
atarlar, siz de bunun arkasında… “Hükûmet gerekli kurumlardan bilgileri aldı, 
arkasındayız.” deriz.  

Değerli arkadaşlarım, bu basit bir önerge değil, istirham ederim. RTÜK’ün 
yaptığı bir düzenleme, kanunda yazılı bu düzenleme varken bunun yapılması 
TRT’nin Türkçe dışında bir yayın yapmasını temin etmeye yöneliktir. Türkçe 
dışında bir yayın yapması, kamu kurum ve kuruluşlarında başta olmak üzere, 
farklı dillerde eğitim öğretim olmak üzere bunlarla ilgili bir siyasal iradenin 
oluşması demektir.  

301’inci madde kabul edildi. Bakın, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen 
raporda ne diyor? 

ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) – “Yeterli değil.” diyor. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Ne diyor? “Yeterli değil.” diyor, “Diğerleri 

var.” diyor.  
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Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarıma gösterebilirim bu raporda, 
İngilizcesini de okuyabilirim.  

Değerli arkadaşlarım, bu, başkalarının planı. Bu konuda, kendi aramızda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin etmiş, Anayasa’nın ruhuna yemin 
etmiş ve bu konuda bu esasları korumaya yemin etmiş milletvekilleri olarak, 
bir kamu kurumunun münhasıran başka dilde yayın yapmasını temin etmek 
doğru değil.  

Ağırlığı yetmeyebilir. Düzenlesinler. Ama biz burada “Esas Türkçedir.” 
diyoruz, “Esas Türkçe olmalıdır.” diyoruz. Siz şimdi, “Bu esas Türkçe dışında 
başka dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir.” demekle, RTÜK’ün 
düzenlemesini aşıyorsunuz. Bunun da gerçekten işleme alınması mümkün 
değil. O bakımdan, Sayın Başkana “Bunu işleme almayın.” dedim. Anayasa 
gereği, bu düzenleme RTÜK Kanunu’nda yapılmalı.  

İstisna getirin, ne yaparsanız yapın ama yapamazsınız. Anayasa’mızda 
Türkçe dışında başka hususlar, eğitim, öğrenimde kullanılamaz, devletin 
iletişimlerinde de kullanılamaz. Şimdi, böyle bir iletişim kanalını münhasıran 
başka dile getirmek demek, doğrudan doğruya, Türkiye’de eğitim, öğrenim ve 
dil birliğini bozma amacı taşır.  

Bu bakımdan, sayın milletvekilleri, belki bu konuda aklıselimle 
düşünemiyor olabiliriz, olamayabilirsiniz. Bir önerge gelmiştir, kimsenin 
haberi yoktur, bir tartışma vardır, “Milliyetçi Hareket Partisi aleyhte, bunlar 
muhalefettir, yanlış şeyler söylüyorlar.” diyebilirler. Evinize gidin, bir 
düşünün, doğru mu yapıyorsunuz, değil mi, düşünün! 

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Biz çocuk muyuz? 
OKTAY VURAL (Devamla) – Bu çocukça iş değil. Gülme bir kere! 

Böyle bir konu ciddiyetle ele alınacak bir şey.  
ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Biz ne yaptığımızı biliyoruz ya! 
OKTAY VURAL (Devamla) – İmzanız var mı? 
ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Var. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Bilmiyordunuz bile önergeyi. 
ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Biliyorduk. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Önergeyi bile bilmiyordunuz.  
ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Arkasındayız. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Alt komisyonda reddedilmiş bir önerge ve 

bütün partilerin uzlaşmayla getirdiği bir düzenleme nasıl oluyor da burada 
geçiyor? Nasıl oluyor? Hangi el, kim istedi? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
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BAŞKAN – Sayın Oktay, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 
OKTAY VURAL (Devamla) – O bakımdan, değerli arkadaşlarım, yani 

gerçekten, çok vahim derecede, maalesef, bu kritik günlerde dışarının hoşuna 
gidecek bu tip adımlar atmak, bence, gerçekten “Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir.” hükmüne yakışmıyor.  

Biraz önce bir milletvekilimiz çıktı dedi ki: “İşte, 20 milyon insanı, yok 
Laz’ı, yok Afgan’ı, yok Tatar’ı bir şemsiye altında tutmak bölücülüktür.”  

Değerli arkadaşlarım, bu kadar insanı bir şemsiye altında bulundurmak 
nasıl bölücülük olur ya? Bir milletvekili kalkıp bunu söylüyor.  

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Şovenist onlar, şovenist.   
OKTAY VURAL (Devamla) – Yani nasıl olabilir değerli arkadaşlarım? 

Demek ki, hepimize ayrı ayrı şemsiyeler gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi 
değerli arkadaşlarım? Böyle bir laf bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde nasıl 
konuşulur değerli arkadaşlarım? Kimsenin etnik kimliğine bakılmaksızın… 
Böyle diyor, “Bir şemsiye altında bulunmak bölücülüktür. Avrupa’ya ayıp 
oluyor.” diyor. Bizi bölücülükle suçluyorlar. Kimmiş onlar be? Onlar, bizim 
camilerimizi, insanlarımızı yakan insanlar. Önce bunun hesabını versinler. 
Irkçılık yapan onlar. Bu düşüncelerle, Türkiye’de, etnik kimlikli, çok dilli bir 
yapının temelleri atılmaktadır.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Vural, konuşmanızı tamamlayınız lütfen.  
OKTAY VURAL (Devamla) – Bu konuda, işleme alınmaması gerektiğini 

düşünüyorum.  
Arz ederim efendim. (MHP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Teşekkür ederim.  
Buyurun Sayın Elitaş. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  
TRT kanununu iki gündür, üç gündür görüşüyoruz. 6’ncı maddeyle ilgili, 

6’ncı maddeye ilave etmek istediğimiz son fıkrayla ilgili, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup Başkan Vekili Arkadaşımızın bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı 
olduğu ifadesiyle, yaptığımız, Sayın Başkanın davranışıyla ilgili usul 
tartışmasını açıyoruz.  

Değerli milletvekilleri, şu anda… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, işleme konulmasıyla ilgili tartışma, 

yani Anayasa’yla ilgili bir tartışma değil.  
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şu anda yaptığımız düzenlemenin, 
önergenin altında imzası olan bir milletvekili olarak ifade ediyorum ki, bugüne 
kadar yaptığımız yasalar içerisindeki en önemli düzenlemelerden biri olduğuna 
kalben inanarak imzamı attığımı ifade ediyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar)  

METİN ERGUN (Muğla) – Sen de mi Mustafa, sende mi? Yapma ya! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Arkadaşlar, lütfen… Lütfen, rica 

ediyorum. Ben fikirlerimi ifade edeyim. O fikirlerimizi… Bakın, sakin sakin 
anlatmaya çalışıyorum. Lütfen, rica ediyorum.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Bence de önemli, sizin bitişinizin 
imzasıdır bu. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Siz muhakkak ki, burada… 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bitişinizin imzası bu. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Siz muhakkak ki burada, bu önergenin 

olmaması gerektiğini inanarak ifade ediyorsunuz ama ben de Orta Anadolu’da 
yetişmiş, bu hassasiyetlerle büyümüş bir milletvekili olarak, altına da imza 
attığım önergenin Türkiye'nin geleceği, bekası için, kardeşliği için çok önemli 
bir düzenleme olduğunu ifade ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar, MHP 
sıralarından gürültüler)  

Değerli milletvekilleri, bakınız, Türkiye yirmi beş yıldan fazla bir süredir 
terör belasıyla mücadele ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden, 
Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan insanlarımızla, o bölgeye yaptığımız 
yatırımlarla, bugün istihdam paketi içerisine koyduğumuz düzenleme ve 
bugüne kadar, rahmetli Özal’ın hız verdiği GAP projesinin anlatmasında 
sıkıntılar çekiyoruz. Bugüne kadar, o günkü paraların bugünkü cari fiyatlara da 
getirilmemiş hâliyle, 30 milyar dolara yakın harcama yaptık. Bu sadece 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin değil, tüm Türk milletinin menfaatine, refah 
seviyesini artırmaya yönelik bir harcamaydı, helal olsun. Biz istihdam 
paketiyle birlikte de 12,5 milyar YTL’lik yeni bir kaynak oluşturmak için 
bunları yapmaya çalışıyoruz.  

Şimdi, Sayın Grup Başkan Vekilinin ifadesi şu: “Siz, Türkçenin dışında 
farklı dil ve lehçelerde de yayın yaptırırsanız bu… Daha farklı şeyler olabilir.” 
Bakın, değerli arkadaşlar, 2002 yılında yapılan bir düzenlemeyle, 3/8/2002 
tarihinde yapılan düzenlemede zaten RTÜK’e bu yetki verilmiş, kendileri de 
kabul ediyorlar. (MHP sıralarından gürültüler) 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – Biz de bunu söylüyoruz zaten, başka 
bir şey söylemiyoruz!  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – RTÜK’e bu yetki verilmiş. 
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Değerli arkadaşlar, şu anda bütün hassasiyetleri konuşuyoruz. RTÜK’e 
verilen yetki içerisinde bütün televizyon kanallarında farklı şekilde de, farklı 
zamanlarda da, farklı sürelerde de yayın yapılabilir. Bizim buradaki 
hassasiyetimiz, o bölgelerde yaptığımız yatırımları, o bölgelerde yaptığımız 
iyileştirmeleri ve refah seviyesini yükseltmek için yaptığımız adımları iyi bir 
şekilde anlatabilmek için bu düzenlemeyi yapmaya gayret ediyoruz. (MHP 
sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Propaganda yapıyorsunuz! 
AKİF AKKUŞ (Mersin) – Hayır efendim, dinlenmeyen programları zorla 

dinletmek istiyorsunuz! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, değerli milletvekilleri… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Türkiye’de eyalet yok ya! 
AKİF AKKUŞ (Mersin) – Yazıklar olsun! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Değerli milletvekilleri, bugün biz sınır 

dışı operasyonlar yapıyoruz. Türkiye'nin komşularında beslenen terör 
örgütünün başını ezmek için, o bölgelerde askerlerimizin yaptığı başarılı 
müdahale ve Hükûmetimizin yaptığı diplomatik politikalar, girişimler 
neticesinde o bölgelerde mücadeleler yapıyoruz. Hamdolsun, iyi de bir noktaya 
geldiğimizi ifade ediyoruz.  

Siz o bölgedeki insanlara, Irak’ın kuzeyindeki insanlara bizim haklı 
mücadelemizi anlatmakta zorlanırsanız, dindaşımız olan Arap ülkelerine 
yaptığımız haklı mücadeleleri anlatmakta zorlanırsanız uluslararası camiada da 
yalnız kalmakla baş başa kalabilirsiniz.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Masal anlat, masal! 
OKTAY VURAL (İzmir) – Buna milletvekillerimiz inanmıyor ya! 

Milletvekilleri inanmaz buna. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, bizim  ırkdaşımız, bizim 

soydaşımız olan insanlar dünyanın çeşitli yerlerinde yaşıyorlar. Çok iyi 
hatırlıyorum… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – TRT’de bir masal programı ayarlayın, iyi 
para veriyorlar! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …1999 veya 2000 yıllarında bir 
partinin genel başkanı Çin’e ziyarete gitti. Biz de, 2004 yılında Çin Dostluk 
Grubu olarak yaptığımız ziyaret içerisinde Doğu Türkistan’a gitme imkânını 
bulmuş herhâlde ilk milletvekillerindendik. Cumhuriyet Halk Partisinden 
milletvekili arkadaşlarımız, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan milletvekili 
arkadaşlarımızla birlikte 9 milletvekili Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret ettik ve 
Doğu Türkistan’a gittik, Taşkent’e gittik, Kaşkar’a gittik. Oradaki 
vatandaşlarımıza sorduk, dedik ki: “Burada Türkçe yayın var mı?” “Daha önce 
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Türkçe yayın vardı. Ama bir siyasi partinin genel başkanı ve başbakan 
yardımcısı Çin Seddi’ne geldi, kükredi.” dediler. Orada bir soru sormuşlar, 
demişler ki: “Farklı dil ve lehçelerde ülkenizde yayın yapılabilir mi?”  “Asla, 
olmaz, mümkün değil.” dediğinden dolayı, 30 milyon Türk ve Müslüman’ın 
yaşadığı Doğu Türkistan’da Çin Halk Cumhuriyeti fırsat kollamış ve Türkçe 
yayın yapılmasını engellemiş. (MHP sıralarından gürültüler) 

OKTAY VURAL (İzmir) – Yapmayın ya! 
FARUK BAL (Konya) – Nereden çıkarıyorsunuz bunu? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, Türkiye’de… 

(MHP sıralarından gürültüler) Bakınız, bütün dünyadaki Türkleri düşünmek 
zorundayız.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Yuh olsun be! Yuh olsun size! Ayıp 
ediyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz! 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Çok ayıp ediyorsunuz! Aleni olarak 
söyle, “Biz bunu çıkarıyoruz.” de. Aleni olarak söyle. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın milletvekillerim, açık ve net 
ifade ediyorum. Altında imzam bulunan, Orta Anadolu Bölgesi’nde yetişmiş ve 
Türk milletinin hassasiyetlerini de çok iyi bilen, Türk olduğuyla da övünen bir 
milletvekili olarak… 

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bölgeci misin sen, milletvekili mi? 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tüm Türkiye’yi temsil ediyorsunuz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …bu önergeye attığım imzadan içim 

çok rahat.  
Hepinize bu duygularımı ifade ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Grup Başkan Vekili, biraz önce 

“değiştirelim” diyen sendin. “Haklısınız” dedi, “değiştirelim” dedi. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, Grup Başkan Vekili itham 

ediyor. “Haklısınız, değiştirelim.” diye ifade kullanmadım. Sadece ifade 
ettiğim cümle şuydu: “’Türkçenin dışında’ ifadesini kullanalım.” diye ifade 
ettim. Benim buradaki, içeride sizin de huzurunuzda yaptığım konuşma bu. 
Grup Başkan Vekiline yakışmıyor bu.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bakın, buradaki itirazımız 
“Türkçenin yanı sıra” idi. Sayın Grup Başkan Vekili “Türkçenin esas olması 
doğrudur.” dedi. Şimdi tartışılan konuyu savunuyor. Ben bunu söyledim,  
kendisine hatırlattım. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Efendim, RTÜK Yasası’nda zaten 
Türkçe dili olduğu esas. 
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FARUK BAL (Konya) –  Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Sayın Bal, buyurun efendim. 
FARUK BAL (Konya) – Sayın Hatip, Çin’e ziyarete giden bir Başbakan 

Yardımcısının ismini de, Sayın Genel Başkanımızın ismini de ifade etmek 
suretiyle… 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – İsim falan vermedim. 
FARUK BAL (Konya) – Hepimiz öyle anladık. Doğrudur bu. Yalan 

beyanda bulunmuştur. Düzeltmek üzere söz talep ediyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır efendim, isim zikretmedim. 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) – İsim vermedi. 
BAŞKAN – Sayın Vural, zaten aleyhte söz hakkı var, aleyhte söz 

talebinde bulunun, buyurun konuşun. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Tamam, aleyhte. 
BAŞKAN - Buyurun. 
FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada konuşan her hatip mutlaka saygıdeğerdir 
ama her hatip doğrulanması mümkün olmayan, inandırıcılığı bulunmayan 
sözleriyle siyasi partilerin genel başkanlarını ilzam edebilecek şekilde beyanda 
bulunur ise bu Meclisin mehabetinde, bu Meclisin saygınlığında bir zafiyet 
oluşur. Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başkanı yurt dışı 
seyahatlerinde, hiçbir şart altında, Sayın Hatibin ifade ettiği gibi bir söz 
söylememiştir. Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin Doğu Türkistan’a yapmış olduğu seyahat, orada yaşayan 
Uygurların hayat standartlarının yükseltilmesine vesile olmuştur. Milliyetçi 
Hareket Partisinin Sayın Genel Başkanının bu ziyareti devlet başkanı 
düzeyinde bir kabule mazhar olmuştur. Siz de hiç olmazsa Çinliler kadar Sayın 
Genel Başkana saygı göstermeyi öğrenin.  

SONER AKSOY (Kütahya) – Yok ya, Allah Allah! 
FARUK BAL (Devamla) - Diğer taraftan… 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Çinliler saygı gösteriyorlar. 
FARUK BAL (Devamla) – Evet… Evet… 
SONER AKSOY (Kütahya) – Allah Allah! Niyeymiş? 
FARUK BAL (Devamla) – Türkiye Cumhuriyeti devletinin Başbakanı 

Çin’de eğer o muhabbeti görüyorsa, o saygıyı görüyorsa, burada milletin adına 
konuştuğunu iddia eden bir vekil de en azından bu Meclisin mehabetine 
saygıdan dolayı gösterecektir bu saygıyı. 
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Değerli arkadaşlarım, ciddi bir eziklik içerisindeyiz. (AK Parti sıralarından 
“Kim?” sesi) Biz değil Alllah’a şükür. Bu Meclis gazi meclistir, bu Meclis 
Kurtuluş Savaşı’nı hangi şartlar altında verdiğini bilen bir meclistir, bu Meclis 
devleti olmadan var olmuş bir meclistir, bu Meclis Kurtuluş Savaşı’nı vererek 
bu devleti kurmuş meclistir. Kurduğu devlet üniter bir devlettir, millî bir 
devlettir. Eziklik şuradadır: İşte bu gazi Meclisin  11 milyon insanla düveli 
muazzamaya karşı vermiş olduğu mücadelede bir çizik atıyorsunuz.  

SONER AKSOY (Kütahya) – Bu da bir mücadele yoludur işte. 
FARUK BAL (Devamla) - Devletin kurumu vasıtasıyla, üniter devleti, 

millî birliği zedeleyici ve ileride farklı farklı kamu hizmeti alanları için örnek 
olabilecek bir kanun çıkarıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti… 

SONER AKSOY (Kütahya) – Çağdaş mücadele yoludur bu. 
AKİF AKKUŞ (Mersin) – Millet dinliyor sizi, millet. 
SONER AKSOY (Kütahya) – Yeni çağın mücadele yoludur. 
FARUK BAL (Devamla) – Lütfen… Lütfen… Lütfen saygılı olun. 

Konuşana saygılı olun ve… 
SONER AKSOY (Kütahya) – Ben sizin yaptığınızı yapıyorum. 
FARUK BAL (Devamla) – Bu saygı, tabii ki sizin kişiliğinizi ilgilendiren 

bir saygıdır. 
Yaptığınız bu kanun yanlıştır, Anayasa’ya aykırıdır ve RTÜK diye 

kurulmuş olan düzenleyici ve denetleyici bir organın görevine müdahaledir. 
Eğer RTÜK diye bir organ var ise bu organ yayınlarla ilgili düzenleme ve 
denetleme yetkisini kullanacaktır. O Kanun içerisinde, RTÜK Kanunu 
içerisinde bu düzenlemeyi verebilirsiniz. Bizim, farklı dil ve lehçeleri kullanan 
vatandaşlarımızla bir sorunumuz yok. Biz her vatandaşımızı eşit şartlar altında 
bu ülkenin saygın insanı olarak görmekteyiz. Ancak üniter devletin ve millî 
birliğin zedelenmesi anlamına gelebilecek, kamu hizmeti gören bir kurumun bir 
kanalının münhasıran Türkçe yayın yapmakla görevlendirilmiş olan TRT 
tarafından farklı bir kanal, farklı bir lisanla yayın yapmaya kanal tahsis etme 
sonucunu doğurabilecek olan bu kanun değişikliği yanlıştır.  

Değerli arkadaşlarım, bu ülke hepimizin, sadece Milliyetçi Hareket 
Partililerin değil. Elbette sizler de vatanseversiniz. Buna yürekten inanıyorum. 
Elbette hep birlikte bu ülkenin birliğini, beraberliğini savunacağız ama parti 
taassubiyetini bir kenara bırakalım, birlikte oturalım, birlikte düşünelim, 
birlikte karar verelim. Siyaseten tercihiniz bu olabilir, biz karşıyız. Ancak 
doğru yerde doğru zamanda yapın. Çünkü getirmiş olduğunuz bu tasarı sadece 
RTÜK Kanunu’yla sınırlı kalmayacaktır, arkasından millî eğitimle ilgili 
gelecektir, arkasından farklı farklı kanunlarda bu ve benzeri konularda 
düzenleme talep edilecektir. O zaman üniter çatıyı nasıl birlikte tutacağız, nasıl 
millî birliği koruyabileceğiz? “Yugoslavyalılaştırma” dediğimiz bir sürecin 
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içerisine sokuluyor Türkiye. Hepimiz yaşayacağız o süreci Allah korusun. Bu 
insanların her birinin birbirine bin yıllık kardeşlik hukuku vardır. O kardeşlik 
hukukuna saygımız var ise, o kardeşlik hukukunu yaşatmak istiyorsak, insan 
haklarına dayalı, insan haklarına saygılı demokratik bir ülke istiyorsak, millî 
birlik içerisinde yaşayan üniter bir devlet içerisinde birlikte yaşamak istiyorsak, 
bu şartlar altında 21’inci yüzyılı kucaklamak istiyorsak oturup birlikte 
düşünmemiz gerekmektedir. 

Ben, yüce Meclisin bir kez daha Adalet ve Kalkınma Partisi kanadını 
teşkil eden değerli milletvekilleri tarafından meselenin suhuletle, salim bir 
şekilde düşünülmesi ve gelecek günlerde yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili olarak 
vicdani vebal altında kalmamak için ellerini vicdanlarına koymalarını talep 
ediyorum. İnsanın vicdanıdır mahkemei kübrası. Hepimiz mahkemei kübraya 
tabi olacağız ama bugün tabi olduğumuz, işte buradaki mahkemei kübradır. O 
zaman bizi yaratan değil, milletimiz, buraya gönderenimiz izleyecektir, o 
değerlendirecektir. Yani Sayın Grup Başkan Vekilinin Milliyetçi Hareket 
Partisinin Sayın Genel Başkanına bir saldırıyla sizin ayranınızı kabartmaya 
yönelik bir tahrikte bulunmasını bu açıdan yadırgıyorum. Yani ne alakası var? 
Çin’de yapılmış bir ziyaretin bugün burada doğru olmayan bilgilerle tartışma 
konusu olarak gündeme getirilmesinin bir anlamı var mı? Elbette ki 
olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ben millî birliğin, üniter yapının birer içi boş 
kavram olmadığını tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Günümüz 
Türkiye’sinde bu kavramlara her birimizin ihtiyacı olduğunu bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum. Türkçe konuşan veya farklı dil ve lehçelerde konuşan 
insanlarımızın da millî birlik ve beraberlik içerisinde olduklarına inanıyorum. 
Bu çatı altında her birimizin saygın birer vatandaş olarak yasalarımızdan eşit 
bir şekilde yararlanabilecek imkânlara sahip olduğumuza veya olmamız 
gerektiğine inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bal. 
Sayın Kaplan, konuşacak mısınız? 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Evet efendim. 
BAŞKAN – Buyurun. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 

Başkanın tutumu lehinde söz almış bulunuyorum ve Anayasa’ya  aykırı bir 
durumun olmadığını, ömrünün, bir yüzyılın üçte 1’ini hukukçuluk yapan birisi 
olarak cumhuriyetin kuruluşundan günümüze birkaç anekdotu açıklayarak 
neden birbirimizi daha çok kucaklamamız gerektiğini, neden birbirimize karşı 
daha birlik içinde olmamız gerektiğini, neden bin yıllık tarihin kardeşliğe 
mahkûm ettiği Türk ve Kürt halkının geleceğini daha iyi kurmak için ne 
yapmamız gerektiği konusunda bazı noktalara değinmek istiyorum. 
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Önce, uzaklara gitmek istiyorum: Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale ve 
Anafartalar’da 120 bin Kürt hayatını kaybetti. Şehitlerimiz Çanakkale’de, 
Anafartalar’da yan yana yatıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
kendiliğinden kurulan müdafaa-i hukuk cemiyetlerinde Kürtler de yer aldı. 
Yabancılara karşı birlikte mücadele edildi. “Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Türklerin ve Kürtlerin Meclisi” deyimleri Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet 
İnönü’ye aittir. Bunlar bu şekilde kayıtlara geçti. Lozan’da vaat edilen “ortak 
ev” kurulacak idi. Vadedilen ortak ev projesi hayata geçirilemedi.  

Birlikte devletler kuran, direnen, aynı mevzide ölen Kürt kardeşin Türk 
kardeşiyle eşit yaşamayı isteme hakkının var olduğu inancındayız ve yine, 
sizleri, gazi Meclisin Kurtuluş Savaşı’nı verdiği ve o dönemde açık olduğu 
günlerin tutanaklarına götürmek istiyorum. 

Evet, Birinci Meclisin kuruluş felsefesinde, Türk’üyle, Kürt’üyle, 
Çerkez’iyle, Boşnak’ıyla, Arnavut’uyla bu ülkenin bütün renkleri ve 
güzellikleriyle birlikte savaştık, birlikte bu cumhuriyeti kurduk, birlikte de bir 
çiçek tarlası gibi onları yaşatma konusunda, evlatları olarak atalarımıza, 
ecdatlarımıza karşı vicdan borcumuz vardır. 

RECEP TANER (Aydın) – Buna itirazı olan yok. 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Sakin sakin dinleyin. 
Bakın, cumhuriyetin ilk yıllarına gidiyoruz. Yusuf Ziya Paşa diyor ki -

milletvekili- Lord Curzon’la ilgili Lozan’ı tartışırken: “Arkadaşlar, İngilizler, 
bütün milyonlariyle, altınlariyle çalıştıkları halde, Kürtler, bu intihaba iştirak 
ettiler, bu intihaba iştirakleriyle yalnız bu gayeyi isdihdaf ettiler, o da; Türk 
kardeşleriyle teşriki mesai etmek…”  

Geçiyorum. Yine Yusuf Ziya diyor ki: “Arkadaşlar, Kürt vatandaşlar, 
bütün kanaatlerini bir umdede topladılar, o umde, o gaye ise Türklerle tevhidi 
mukadderat.” 

Şimdi, arkadaşlar, o günün yakın tarihine, bu yüce Meclisin, gazi Meclisin 
tutanaklarını okuyorum. Aslımızı, geçmişimizi inkâr etmeden, o Kurtuluş 
Savaşı’nın küllerini, o yoksulluk ve açlık, sefalet içinde Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Samsun’dan neden Erzurum’a geldiğini, neden özellikle önce 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini Kürtlerle başlattığının bir daha hatırlanmasında 
büyük yarar görüyoruz. 

Bakın, ne diyor Mazhar Müfid Bey -Mazhar Müfid Bey, Hakkâri Mebusu, 
ama Türk’tü. Hakkâri halkı onu seçmişti, Meclise göndermişti- ne diyor o 
günlerde: “Kürdistan’ın hükümdarı olan İdrisi Bitlisî’nin Yavuz Sultan Selim’e 
tav’an mutavaat ettiğini bilmiyor mu Lord Curzon? Yine Salâhaddini 
Eyyubî’nin Kürt olduğunu bilmiyor mu Lord Curzon?” Ve yine Kürt’ün 
tanımını yapıyor. Ben bunu tekrar tekrar okuyup benzer şeyleri söylemekten 
gerek duymuyorum, bunları bütün arkadaşlarımız bilir. 
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Şimdi, biz böylesi bir süreçten geçtik, Meclisi kurduk ve hiç kimsenin 
aslını, dinini, mezhebini, inancını inkâr etmeden, bu ülkede aslını inkâr 
etmeden, kültürünü inkâr etmeden, türküsünü inkâr etmeden, dilini inkâr 
etmeden, özgürce, eşit ve özgür yurttaşlar olarak yaşaması kadar daha doğal ne 
olabilir ki? 

Atatürk’ün kurduğu partide ben de genel merkez yöneticiliği yaptım, 
89’da da raporları var, bugün de raporları var, bugün de kongrelerinde “Kürt 
dili üzerindeki yayın yasağı kaldırılsın.” diyorlar. Bu bütün partilerde yalnızca 
değil ama birileri demiyordu. Birileri 12 Eylül askerî darbesini yaptığı zaman, 
yüce Meclis savaş koşullarında bile kapatılmazken, gazi Meclis kapatılmazken 
askerî darbeyle 5 general bu gazi Meclisi, savaş koşullarında kapanmayan bu 
Meclisi hem kapattı hem arkasından Atatürk’ün kurduğu partiyi de kapattı, 
Zincirbozan’a getirdi, MHP’yi de kapattı, Adalet Partisini de kapattı ve o 
günlerin zulmünde Meclisi, yasamayı ortadan kaldırırken bir de 2932 sayılı 
Yasa’yla Kürtçe ana dil yasağını getirdi.  

Şimdi, gerçekleri göreceğiz, elimiz ayağımız yere basacak. Bu ne zamana 
kadar sürdü? 1991 yılına kadar. Merhum Turgut Özal’ı, o dönem görev 
yapanları, o dönemde birlikte parlamenter olup bugün yine aramızda bulunan 
arkadaşları, hepsini minnettarlıkla, saygıyla karşılıyorum. 1991’de bu çağ dışı 
2932 sayılı dil yasağı yasasını kaldırdı. Bakın, Türkiye bir tabu yıktı.  

Arkasından, bugün itiraz eden arkadaşlarımızın da koalisyon ortağı olduğu 
2001 yılında, Türkiye, değişimin, dönüşümün, demokrasinin ahengini 
yakalayarak iki büyük tabuyu yıkmıştır. 

1) İdam cezasını kaldırmıştır. 
2) Türkçenin dışında Kürtçe, Boşnakça, Çerkezce ve Zazaca TRT’de 

yayın yapmanın yolunu açmıştır ve her gün Kürtçe yayın yapılmaktadır. O 
dönemde Koalisyon Hükûmetinin ortağı olan MHP’nin “ret” oyu vermesine 
rağmen 2001’den bugüne kadar dokuz senedir ülke hiç bölünmedi. Kürtçe 
türküler söylendi diye, kasetler çıktı diye, CD’ler çıktı diye, sevgili Mehmet 
Uzun Kürtçe romanlar yazdı diye, Eşkıya filminde Şener Şen’in “Dar hejiroki” 
şarkıları söylendi diye Türkiye bölünmedi, Türk-Kürt kardeşliği bölünmedi, 
daha da güçlendi, farklılıklarımız zenginliğimiz, demokrasimizin harcı oldu.  

Şimdi, bugün geldiğimiz noktada dil yasaklarıyla hâlâ uğraşmak, 
Anayasa’nın Avrupa Birliği sürecinde 90’ıncı maddeyle getirdiği uluslararası 
sözleşmelerin onlarcasının yüce Meclisten çıkarıldığını görmemezlikten 
gelmek, yine o koalisyon döneminde onlarca uyum paketinin çıkarıldığını, 
arkasından AKP-CHP döneminde çıkarıldığını görmemezlikten gelmek, 
hukukun yolunu açmamak, insan hakları yolunu açmamak, demokrasinin 
yolunu açmamak, 20 milyon Kürt yurttaşının hâlâ türkülerini yasaklamak… 

HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) –20 milyon değil, 5 milyon,5. 
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HASİP KAPLAN (Devamla) – …kültürüne zincir vurmak bu dönemde, 
bu çağda vandalizmdir, kültürel vandalizmdir. Bir dili yasaklamak kültürel 
vandalizmdir. 20 milyon Kürt yurttaşı vergi veriyorsa, askere gidiyorsa, kendi 
dilinde kültür ve yayını TRT’den istemesi kadar daha doğalı olamaz. Buna da 
bu Meclis karar verecektir, yüce Meclis karar verecektir. Onun iradesi ve 
egemenliği üzerinde biz başka irade, başka egemenlik, başka korku 
tanımıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayırlı olsun birlikteliğiniz, beraber 

yaşarsınız! 
BAŞKAN – Sayın Kaplan konuşmanızı tamamlayınız. 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Gerçekler budur. Biz değişeceğiz, birlikte 

yürüyeceğiz, kardeşçe yürüyeceğiz. Sizinle beraber TRT’de inşallah 
önümüzdeki günlerde sizlere Kürtçe türküler söyleyeceğim, şiirler okuyacağım. 
Mutlu olacaksınız. Bakın içinizde de Kürt olan arkadaşlar var MHP’li de olsa, 
CHP’den de var. Arkadaşlar, türkülerle ülkelerin bölündüğü yer var mıdır? 
Arkadaşlar, farklı dillerde yazılıyor diye ülkelerin bölündüğü görülmüş müdür? 
Arkadaşlar, hangi çağda yaşıyoruz? 21’inci Yüzyılda yaşıyoruz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Arkadaşlar orada, bize bakma, arkadaşlar 
orada. 

HASİP KAPLAN (Devamla) - Dijital, teknik ve her şeyin geliştiği… Siz 
TRT’de Kürtçe yasağı koyarken, uydulardan şu an on beş tane dijital… 

AHMET YENİ (Samsun) – Yedi tane yedi. 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Kurdistan TV, Kurd-Sat, Roj-TV, 

Mezopotamya TV, Rojhılat-TV.  Sayayım mı… Gelivaj… Sayayım mı daha? 
Bu kadar televizyon yapılıyor. Kafkaslara giderken biz… (MHP sıralarından 
gürültüler)  

Size biz bir şey demiyoruz arkadaşlar, inanın bu güzel ülkemizde barışı da, 
kardeşliği de birlikte savunacağız.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -  Sayın Kaplan, teşekkür ediyorum, lütfen… 
HASİP KAPLAN (Devamla) -  Sayın Başkanın tutumunda bir aykırılık 

görmüyoruz. Önergelerimizi getirelim uygarca, çağdaşça… 
BAŞKAN -  Sayın Kaplan, teşekkür ederim efendim, lütfen. Tamam. 
HASİP KAPLAN (Devamla) -  …herkes önergesini konuşur, oylarız, yüce 

irade ne derse odur.  
BAŞKAN -  Sayın Kaplan, teşekkür ederim.  
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HASİP KAPLAN (Devamla) -  Reddederse başımızın üstündedir, kabul 
ederse başımızın üstündedir. Bunun mücadelesini birlikte veririz ama kardeşçe. 

BAŞKAN -  Sayın Kaplan, süreniz doldu, lütfen… 
HASİP KAPLAN (Devamla) -  Teşekkürler sayın milletvekilleri.  (DTP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş olan 

önergelerin Anayasa’ya aykırı olup olmadığına ilişkin açılan usul tartışması 
sona ermiştir.  

Değişiklik önergesinin Anayasa’ya aykırı olmadığı ve işleme konulması 
gerektiğine dair kanaatimde bir değişiklik olmamıştır. Ancak bu hususta Genel 
Kurulun görüşünü almayı da uygun buluyorum. Arkadaşlarımız kendilerine ait 
görüşleri belirtmişlerdir, ama öz itibarıyla bütün milletvekili arkadaşlarımızın 
hassasiyetlerinde aynı konuda bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Genel Kurulun oyuna sunun. 
BAŞKAN -  Efendim sunacağım, müsaade edin. 
Tutumumu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…  
OKTAY VURAL (İzmir) – Toplantı yeter sayısı istiyoruz. 
BAŞKAN -  Tamam, toplantı yeter sayısı arayacağım. Oylamadan önce 

yoklama talebi vardır.  
Arkadaşlarımı tespit edeyim: Sayın Vural, Sayın Akcan, Sayın Bal, Sayın 

Günal, Sayın Özdemir, Sayın Akkuş, Sayın Korkmaz, Sayın Doğru, Sayın 
Çelik, Sayın Asil, Sayın Şenol Bal, Sayın Ekici, Sayın Ertuğrul, Sayın 
Serdaroğlu, Sayın Ergun, Sayın Taner, Sayın Işık, Sayın Yunusoğlu, Sayın 
Durmuş, Sayın Uslu.  

Sayın milletvekilleri, yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama 
işlemini başlatıyorum.  

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. 
Biraz önce heyetinize arz ettiğim gibi, Başkanlığın tutumunu oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
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Komisyonlarda tasarı metninde olmayan konuların görüşülemeyeceği ve 
yeni maddeler ihdas edilemeyeceği gerekçesiyle, Plan ve Bütçe 
Komisyonuna iade edilen tasarının, yeniden müzakere edilmeden Genel 
Kurula indirilmesinin İç Tüzük’e aykırı olup olmadığı hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 2 113 4.6.2008 292-300 E.Cenap 
Gülpınar 

Murat 
Özkan 

Yusuf 
Coşkun 

 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Başkanlığımızın biraz önce konuyla ilgili yaptığı açıklamaya AK Parti 

Grubu olarak katılıyoruz. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına 29 Nisan 2008 tarihinde gönderdiği 
yazılı gerekçede iki unsuru dile getiriyor. 

Birinci unsur, İç Tüzük’ün 35’inci maddesine atıf yaparak komisyonların 
herhangi bir şekilde kanun teklifi verme yetkisinin olmadığını ifade eden bir 
unsur.  

İkinci unsur ise, Sayın Başkanlığın son fıkradan önceki paragrafta ifade 
ettiği, bir madde üzerinde çok çeşitli maddelerin ihdas edilmesinin aslında 
bunun bir çerçeve madde olarak değerlendirilemeyeceğini, Genel Kurulda tek 
tek maddeler hâlinde görüşüleceği şeklinde bir durumu ifade etmektedir. 
Burada, Başkanlığın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına bu konuyla ilgili 
çekincelerini ifade ederken, aslında, İç Tüzük’teki 35’inci maddeye dayanarak 
komisyonların kanun teklifi veremeyeceği şeklindeki düşüncelerini ifade 
etmişler. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı da Meclis Başkanlığına, hemen 
ertesi gün, bu konunun daha önceki yapılan uygulamalar çerçevesinde 
değerlendirildiğini, bu esasla Komisyonlarının yaptıkları icraatlarının doğru 
olduğunu ifade eden görüşlerini beyan etmişler. Nitekim, biz bu sıralama 
içerisinde aldığımızda, Danışma Kurulu önerisiyle, açıkçası, bu kanun 
tasarısını ön sıralara getirmek çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gruplarının irade beyanları Genel Kurulda oylanarak kabul edilmişti. 

Değerli arkadaşlar, esas itibarıyla baktığımızda, İç Tüzük’ün 35’inci 
maddesinde özel bir durum ortaya çıkarılıyor. Nitekim, İnsan Hakları 
Komisyonu, İçişleri, Dilekçe Komisyonu gibi komisyonlarımızın kanun teklifi 
verme arzularıyla ilgili Meclis Başkanlığına sundukları bir gerekçeleri var, 
görüşleri var. Burada ifade edilen, komisyonların kendi başlarına, komisyon 
namı, adı altında kanun teklifi yapamayacaklarını düzenleyen bir durum söz 
konusu. Bakın, 35’inci maddenin ikinci fıkrası “Ancak, komisyonlar, 92’nci 
maddedeki özel durum dışında kanun teklif edemezler, kendilerine havale 
edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar, Başkanlık Divanının kararı 
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olmaksızın Genel Kurul çalışma saatleri içinde toplanamazlar.” şeklinde bir 
düzenlemeyi getiriyor. Birinci fıkra da, komisyonun kanun tasarı veya 
tekliflerine, birbirine benzer olduğunu ifade ettiği kanun teklifleri veya 
tasarılarını birleştirerek ya da önergeyle, milletvekili arkadaşlarımızın, bu 
kanun tasarı ve tekliflerine ilave maddeler ihdas etmesine imkân veriyor. 
Burada, komisyondaki ilave edilen maddeler komisyon tarafından verilmiş 
kanun teklifleri olarak değerlendirmek yerine, komisyon üyesi milletvekili 
arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirme olarak dikkate alınmasının daha uygun 
olduğu kanaatindeyim.  

İç Tüzük’ün 92’nci maddesine yapılan atıf özel bir düzenleme, “Beşinci 
Kısım, Özel Hükümler” diye geçiyor. Ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun tasarıları ile genel veya özel af ilanını içeren kanun tasarı veya 
tekliflerini düzenleyen bir kısım. Burada, Adalet Komisyonu ile ilgili yapılan 
bir düzenleme var. Sadece özel durumu ortaya koyan bir düzenlemedir diye 
düşünüyorum.  

Başkanlığımızın bugüne kadarki yaptığı uygulamalarının uygun olduğunu 
ifade ediyorum. 

Yalnız, bu arada, biraz önce aldığımız haber çerçevesinde, Cumhuriyet 
Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ersin Çıldır’ın bir kaza sonucu 
hayatını kaybettiğini duyduk. Kendisine ve ailesine, tüm camiasına başsağlığı 
temenni ediyor, sabırlar diliyoruz. (AK Parti ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Elitaş. 
Aleyhte, Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Şandır. 
Sayın Şandır, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.  
Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 
Ben de sözlerime, Cumhuriyet Halk Partisinin bu acı kaybının acısını 

paylaşarak ve başsağlığı dileyerek başlıyorum. 
Değerli Başkanım, zannediyorum, tartıştığımız usul tartışmasının konusu 

vatandaşlarımız tarafından, bizi izleyen vatandaşlar tarafından çok açık, net 
bilinmiyor, önce onu ifade etmek lazım. 

Ülkemiz açısından çok önemli bir kanun tasarısını görüşüyoruz. Özellikle 
güvenlik açısından Maliye Bakanlığımızın önem verdiği değerli bir kanun 
görüşülüyor. Bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisine bundan yaklaşık iki ay 
önce gelmiş. Komisyon da 28 Nisan 2008 tarihinde görüşmelerini, 
çalışmalarını tamamlayarak raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş. 
Dolayısıyla o günden bu yana yaklaşık, işte komisyondan bu yana bir ay, 
Hükûmetin tasarıyı Meclise gönderdiğinden bu yana daha uzun bir süre 
geçmiş. Bu kadar önemli bir kanun, aciliyeti olan bir kanunda bu gecikme 
öncelikle Hükûmetin ve Hükûmet partisinin, AKP İktidarının, Meclis 
çoğunluğunun yönetiminin sorumluluğudur.  
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Bugün, bu önemli ve acil kanunun görüşülmesinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanının Komisyona yazdığı bir yazının üzerine bir tartışma 
yapıyoruz. Sayın AKP Grup Başkan Vekilinin söylediği hususu kabul etmek 
mümkün değil yani burasının teamül oluşturmak gibi bir yetkisi yok. Burası 
komisyonlardan geçen kanun tasarı ve tekliflerini usulüne uygun 
kanunlaştırmak, sonrasında onaylanarak kanunlaştırmak gibi bir görevi 
bulunmaktadır. Türkiye eğer kurumlar ve kurallar ülkesiyse, Türkiye bir hukuk 
devleti ise kendi elimizle tanzim ettiğimiz kuralları arkadan dolanarak, öyle 
“teamüller” diyerek, “aciliyet” diyerek, “Ben yaptım oldu.” diyerek bozmamız 
olmaz, o zaman adı “hukuk devleti” olmaz.  

Şimdi, bakınız, meselenin özü şu: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına bir yazı yazıyor 28 Nisan 
2008 tarihinde, diyor ki: “Hükûmetten gelen tasarı metninde olmayan dokuz 
madde ve on geçici madde ilave etmişsiniz, ihdas etmişsiniz. Bu olmaz çünkü 
İç Tüzük’ün 35’inci maddesine göre komisyonlar kanun teklifi veremezler, 
kendilerine -burada işte, 35’inci maddeyi okursak- gelen metnin dışında bir 
konuyu görüşemezler, havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar.” 
Başka şeyler de söylüyor Meclis Başkanı: “Kanun tekniğine göre siz, bu 
çerçeve kanun içerisinde aynı madde altında farklı kanunlarda değişiklik 
yapmayı bir madde olarak buraya getiremezsiniz.”  

Söylenmesi gereken şu: Sayın Komisyon, Hükûmetten gelen tasarıda 
değiştirilmek istenen kanunların dışında başka kanunlarda da değişiklik 
yaparak maddeleştirmiştir. Bu, bir anlamda kanun teklifidir. Bunu 
milletvekillerinin teklif etmesi önemli değil. Bu, komisyon raporuyla 
şekillenmiştir ve Genel Kurulda görüşülmeye getirilmiştir. Dolayısıyla, İç 
Tüzük’ün 35’inci maddesine göre komisyonların kanun teklifi veremeyecekleri 
ve kendilerine havale edilen metnin dışında madde ihdas edemeyecekleri, şekil 
ihdas edemeyeceklerine dair kanun maddesi…  

İç Tüzük bir kanundur. Kendi elimizle koyduğumuz kuralı yine kendi 
elimizle bozarak burayı güvenilir, inanılır bir Meclis olarak topluma sunma 
imkânımız olmaz değerli arkadaşlar. “İstersek biz yaparız.” veya “Bir defa ihlal 
etmekle bir şey olmaz.” mantığı bu Meclisin güvenilirliğini, bu Meclisin 
hukukiliğini, hatta hukuki meşruiyetini tartışılır hâle getirecektir. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, bu söylediklerimizin cevabını Komisyon 
Başkanı veriyor. Sayın Komisyon Başkanı 29/04/2008 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine yazdığı cevabında şöyle söylüyor, diyor ki: 
“Komisyonumuz da ülkemizin son derece önemli sorunlarının çözülmesi 
konusunda ihtiyaç duyduğu diğer düzenlemeleri de tasarıya eklemiştir.” Var mı 
böyle bir imkân arkadaşlar? 

OKTAY VURAL (İzmir) – Kim yahu? Kendi başına yetkiyi nasıl alıyor 
yahu? 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – O zaman hükûmete ne gerek var? 
Komisyonumuz, ülkemizin ihtiyacı diye gördüğü konularda kanun tekliflerini 
hazırlasın, rapora bağlasın, Meclis Başkanı da bunu Genel Kurula indirmek 
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mecburiyetinde kalsın. İç Tüzük’ün 35’inci maddesi orada duruyor. O diyor ki: 
“Komisyonlar kanun teklifi veremez, kendilerine havale edilenin dışında bir 
başka konuyu görüşemez.” Yanlış olmuştur. Değerli arkadaşlar, yanlış, 
yanlıştır. Acele etmek her zaman faydalı olmaz. Bu Meclisin seviyesini, bu 
Meclisin gerçekten güvenilirliğini her şeyden önce hep birlikte korumak 
mecburiyetindeyiz.  

Biz, bu kanun görüşülmesin istemiyoruz. Onun için, kanun görüşmelerine 
başlarken usul tartışması bu sebeple açmadık. Bu kanun görüşülsün. Bu 
kanunun acil maddelerinde, Komisyon, şimdi talebimiz doğrultusunda, İç 
Tüzük’ün 88’inci maddesine göre tasarıyı geri çeksin, kanunun acil 
maddelerini yeni bir paket yapıp getirsinler, bekleyelim, onu görüşelim. Bunun 
pratiği var. Ama bence burada çok tehlikeli bir kapı aralıyorsunuz. Bu teamül 
değil. Bunun örneği yok. Kanun tasarı ve teklifinde değiştirilmesi istenen 
kanuna, komisyon değiştirilmesi istenen maddenin dışında diğer maddelerde de 
değişiklik yapabilir; buna itiraz yok ama kanun tasarısında olmayan bir 
kanunda, değiştirilmesi istenmeyen bir kanunda komisyon değişiklik yapamaz, 
madde ihdas edemez. Bu İç Tüzük’te bu mümkün değil. Biz yaptık, oldu 
derseniz, o ayrı bir fasıl, onu konuşmuyoruz. Ama gerçekten burada yaptığımız 
hadise faydalı olsun, ülkeye faydalı olsun, hukuki olsun, meşru olsun 
diyorsanız, bu yapılan yanlıştır.  

Düzeltilmesi mümkün müdür? Bize göre düzeltilmesi mümkündür. 88’e 
göre Komisyon veya Hükûmet tasarıyı çeker, yeni ihdas edilen maddeleri 
ayıklar, Hükûmetin gönderdiği tasarıyla gelen ve bu konuda yapılan 
değişiklikleri olduğu gibi buraya getirir -yeni bir rapora da gerek yoktur- onu 
görüşürüz ve bugün kanunlaştırırız ama usulüne uygun bir iş yapmış oluruz.  

Değerli milletvekilleri, zannediyorum hepimizin ortak paydası, 
Türkiye’mizin hukuk devleti olma niteliğini korumaktır. Hukukun 
güvencesinde, hukukun adalet duygusunda bu ülke insanları iradelerini, 
siyaseten Türkiye Büyük Millet Meclisine emanet etmişlerdir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisini de yetkili kılmışlar; istediği kuralı koymak, istediği kanunu 
çıkartmak gibi bir de yetki vermişler. Elinizi tutan yok. Çıkarttığınız kanuna, o 
kanunların çıkartılmasının usulünü belirleyen İç Tüzük’e uymazsanız bir 
anlamda Anayasa’ya da uymamış olursunuz. Çünkü bu İç Tüzük Anayasa’nın 
teminatı altında. Uymazsanız, sizin yaptığınız işe, toplumun, insanın güven 
duyması, hatta kurumların güven duyması mümkün olmaz. Bu sebeple gelin, 
bir yanlış yapılmıştır, bu yanlıştan geri dönülmeyi birlikte yapalım.  

Sayın Elitaş’ın söylediği “Meclis Başkanı, Komisyon Başkanının yazısına 
itiraz etmemiş, bu raporu Genel Kurula indirmiştir, dolayısıyla Meclis Başkanı 
da katılmıştır.” demek de yanlıştır. Çünkü Meclis Başkanının, denetlemenin 
ötesinde, komisyonlar üzerinde bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Şimdi, göz 
göre göre bir yanlışı, Meclis Başkanını da meselenin içerisine çekerek burada 
teamül hâline getirmemiz, bundan sonra çok daha tehlikeli ve sıkıntılı bir 
kapıyı da aralayacaktır; yaptığınız, yaptığımız, birlikte yaptığımız her şey 
endişeyle, acabayla karşılanacaktır. Buna hakkınız yok, bu doğru değil, bu 
faydalı değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN – Buyurun. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Geliniz, yol yakınken, pratiği var. 

Tekrar diyoruz: 88’e göre, Hükûmet veya Komisyon tasarıyı çeker, aciliyeti 
olan değişiklikleri bir paket hâlinde yeniden Genel Kurula getirir, biz de burada 
bekleriz ve bu kanunu tekrar görüşerek usulüne uygun, İç Tüzük’e uygun, 
ihtiyaca cevap verecek şekilde tamamlarız.  

Ha, diğer değişiklikler gerekli midir? Gerekliyse yeniden düzenlenir bir 
kanun teklifi veya bir kanun tasarısı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gecenin 23.00’üne kadar çalışıyor, yine çalışır, yine bitirir. Ama usulüne 
uygun, hukuka uygun çalışmayı bana göre burada başarmak mecburiyetindeyiz.  

Bu düşünce ve duygularla hepinize saygılar sunuyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Aleyhinde ikinci söz Sayın Kamer Genç’e ait.  
Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşmekte olduğumuz bu 220 sıra sayılı Yasa Tasarısı -tasarı mıdır teklif 
midir, ne olduğu da belli değil- müzakeresi Bütçe Plan Komisyonunda çok 
istisnai bir sisteme tabi tutulmuş. Komisyon kendisine havale edilen hükûmet 
tasarısının… Milletvekillerinin tasarısı yok. Yani biraz önce AKP adına 
konuşan Mustafa Elitaş dedi ki: “Efendim, başka arkadaşlarımız önerge 
vermiş.” Yok öyle bir şey. Çünkü Komisyon Başkanı “Komisyonumuzda 
tasarıya eklenen maddeler kanun teklifi niteliğinde değildir.” diyor. Yani 
Komisyon üyeleri, Komisyonda müzakere ederken “İşte, böyle bir ihtiyaç da 
hissedilmiştir, buna bir teklif verelim.” şeklinde bir şey yok.  

Şimdi, değerli milletvekilleri, İç Tüzük Meclisimizin anayasasıdır. 
Meclisin bu İç Tüzük hükümlerine uygun olarak çalışması gerekir. İç 
Tüzük’ümüzün 35’inci maddesinde der ki: “Komisyonlar kendilerine havale 
edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar.”, “Tasarı veya tekliflerini aynen 
veya değiştirerek kabul edebilirler.”, “Birbirleriyle irtibatlı gördüklerini de 
birleştirebilirler.” 

Bütçe Plan Komisyonu veya herhangi bir komisyon, bir hükûmet tasarısı 
var veya üç dört tane de o konularla ilgili milletvekillerinin teklifleri var; 
bunları toplar, birleştirir ve bir metin hâline getirebilir. Ama ne 
milletvekillerinin teklifi var ne de hükûmetin teklifi var, kendisine gelmiş üç 
maddelik, beş maddelik bir kanun teklifi dışında on tane, yirmi tane madde 
ilave edemez.  

Bunun anlamı şu değerli milletvekilleri: Şimdi, bütçe dengesi var yani 
siz… Özellikle, bu Plan ve Bütçe Komisyonunu ilgilendiriyor ve Maliye 
Bakanlığını ilgilendiriyor. Ben soruyorum şimdi: Maliye Bakanı nasıl buna 
müdahale etmiyor? 



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

2054 
 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu kanunla, devlet bütçesine getirilen öyle 
ek yükler var ki, getirilen öyle gelir kayıpları var, maliyeye getirilen yeni 
külfetler var. Bütçe dengesi ortadan kalkıyor. Yani bu kanunların, böyle 
önceden teklif edilmesi, hükûmet teklifi değilse, planlamadan soracak 
komisyonlar, Hükûmet soracak, Sayıştay denetimi olacak yani bu aslında 
mevcut hukuk sistemimize uygun mudur değil midir; ayrıca da bütçe dengesini 
sarsıyor mu sarsmıyor mu? Maliyenin bu konuda görüşü olacak. Bunların 
alınması devlet bütçesinin sağlıklı olarak üretilmesinin bir sonucudur ve 
zorunludur. 

Şimdi, bu böyle yapılmazsa… Komisyona üç madde veya beş maddelik 
bir kanun teklifi gelmiş. Komisyon oturur, kendiliğinden yüz maddelik bir 
kanun metni ortaya çıkarırsa bu olmaz değerli milletvekilleri. Bu tamamen 
devlet bütçesini çığırından çıkarır, bu tamamen yasama yetkisini de çığırından 
çıkarır. Bana göre birinci konu bu. Komisyon, burada, kendisine havale 
edilmemiş ne bir teklif var ne de bir tasarı var. Komisyon kendisine gelen 
kanun tasarı veya teklifine bağlı olarak karar vermek zorundadır. 

İkincisi: Sayın Meclis Başkanımız -Kendisini tebrik ediyorum- çok da 
hassas çalışmış ve Komisyonun burada yaptığı bir hatayı Komisyona yazmış. 
28.04 tarihinde yazmış ve demiş ki: “Hey Komisyon, sen burada İç Tüzük’ü 
ihlal etmişsin, 35’inci maddeyi ihlal etmişsin. Ayrıca, 13’üncü madde adı 
altında on tane değişik kanunlarda, Gümrük Kanunu’nda değişiklik yapmışsın, 
Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik yapmışsın, işte finansal birtakım kanunlarda 
değişiklik yapmışsın. Sen bunları böyle yapamazsın. Bir kanun maddesiyle bu 
kadar maddeyi değiştiremezsin. Lütfen al bunu İç Tüzük’e uygun olarak kanun 
tasarısını incele ve raporunu incele.”  

Komisyon Başkanı -Bu rapor 28.04’te yazılıyor Komisyon Başkanına- 
Komisyonu toplamadan kendi kendisine, tutuyor 29’unda Başkana yazı yazıyor 
ve -yazdığı yazı tabii, bu, komisyon raporu değil, Başkanın takdiri- “Efendim, 
maddeler kanun teklifi niteliğinde değildir. Esasen Komisyonumuza havale 
edilen kanun tasarısı tek bir konuya ilişkin olmayıp pek çok farklı konuda 
düzenleme içermektedir. Bu düzenlemenin ortak noktası, kamu gelirlerine 
ilişkin olmalarıdır.” diyor. Komisyona da sokmuyor değerli arkadaşlar. Bakın, 
bu çok önemli. Yani komisyon başkanı, komisyonu adına rapor düzenleyemez. 
Yani bunu uyguladığınız zaman yarın bir başka komisyon başkanı, hiç 
komisyonu toplamadan komisyon adına bir rapor düzenleyip de gönderirse 
bunu inceleyecek misiniz? Yani burada çok fahiş bir hata var.  

Beni dinlerseniz… Tamam, çoğunluğunuz var ama bakın bu çok açık 
seçik, net hatalı bir şey. Komisyon Başkanı hiç olmazsa Komisyonu toplasaydı, 
“Yahu arkadaşlar Sayın Meclis Başkanımız bize raporumuzu iade etmiş. Zaten 
Meclis Başkanının İç Tüzük’ün 14’üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre 
komisyonları denetleme yetkisi var. Bu denetleme yetkisi sonucunda Bütçe 
Plan Komisyonuna gönderdiği, iade ettiği bu raporun yine Komisyon 
tarafından kabul veya reddedilmesi lazım.” Yoksa ki, Komisyon Başkanı 
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Komisyonun yetkisini kullanarak Meclis Başkanına böyle bir yazı yazamaz. 
“Bunu Genel Kurula getirin.” denmesi hâlinde, o zaman… Meclis Başkanının 
zaten müstakil bir yetkisi de yok, denetleme yetkisi var ama şimdi, burada 
böyle bir yazı yazdığına göre, bence burada hakem Genel Kuruldur. Genel 
Kurul şimdi burada Meclis Başkanımızın İç Tüzük’e, Anayasa’ya uygun olarak 
geri çevirdiği Komisyon raporunu, Komisyon Başkanı Komisyona sokmadan 
tek kendi imzasıyla Genel Kurula gönderdiği zaman, burada Genel Kurulun İç 
Tüzük’e ve Anayasa’ya göre karar vermesi lazım değerli milletvekilleri. Bakın 
bu, devlet ciddiyetinin gerektirdiği bir zorunluluktur.  

Yani kanunlar çok acele de olabilir ama değerli milletvekilleri, bu devlet 
daha önemli değil mi? Devletin kurumları önemli değil mi? Yani birtakım 
milletvekili arkadaşlarımız “Yahu işte spor kulüplerine vergi muafiyetini 
getirelim, efendim spor kulüplerinin vergi borcunu silelim…” Değerli 
milletvekilleri bunlar çok yanlış şeyler. Usulüne göre getirin.  

Ama şimdi, üç beş tane komisyon üyesi gidip de alt komisyonda “Yahu 
hele bizim şu belediyeye de, hele şu bizim spor kulübüne de bir yardım 
yapalım…” Ee, devlet ne olacak? Devletin ekonomik dengesi, gelir dengesi, 
bütçe dengesi ne olacak değerli arkadaşlarım? Yani, bence… Tabii ben 
müzakere başladığı zaman burada yoktum. O sırada tabii itirazda bulunmadım. 
Ama müzakereler başladıktan sonra geldim.  

Bana göre, doğru olan şeyi yapmak lazım. Ama, yani bu gibi şeylere karar 
verirseniz komisyonların önünü almak mümkün değil. Komisyonlar artık 
kendilerine havale edilen bir tek işi esas alarak bin tane kanunda değişiklik 
yapabilirler. Bu, işte onun bir yolunu açıyor. Gerçi daha önce de bu konularda 
birtakım keyfîlikler var. Ama bunun önünü kesmemiz lazım değerli 
milletvekilleri.  

Devlet ciddiyetini biliyorsak, devlete bir ciddiyet… Yani özellikle, 
Meclisin hukuka uygun bir karar vermesini istiyorsanız, bence bu raporun iade 
edilmesi lazım. Yani bu zorunlu. Yani Meclis Başkanı Komisyon Başkanına 
“Arkadaş, senin raporun usulüne uygun değil.” diyor. En azından Komisyon 
Başkanının bu raporu getirip Komisyonda müzakere etmesi lazım. Yani böyle 
bir şey olur mu? Komisyon Başkanı Komisyon adına karar veremez, bunları 
kendi imzasıyla Meclis Başkanına gönderemez değerli milletvekilleri. 
Komisyon Başkanının böyle bir yetkisi yok. Komisyon Başkanı, Komisyonca 
kabul edilen hususları karara bağlar. Orada Meclis Başkanı kendisine iade 
etmiştir. Ama bunu siz yine kendi üyelerinizin çoğunluk oyuyla kabul edip de 
müzakere ederseniz Maliyenin başına büyük belalar açarsınız. Çünkü bunları 
hepimiz de biliyoruz; birtakım milletvekilleri komisyonlarda baskı altında. 
Orada hiçbir kanun teklifi olmadan, hükûmetten bir tasarı gelmeden, 
komisyonda istedikleri, devlete mali yük getirecek, devletin alacaklarını silecek 
birtakım düzenlemeler yapabilirler ve işte burada da yapmışlar. İşte, bunda 
acele edilmesinin en önemli unsurlarından birisi, “Efendim, spor kulüplerinin 
vergi borçlarını affedelim veya sporculara verilen vergi nispetlerini düşürelim.” 
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Niye düşürüyoruz? Adam, bir sporcu 8-10 milyon euro alıyorsa yani onun 
vergisini niye düşürelim arkadaşlar? Niye düşürelim? Bunların bir kısmı da 
yabancı sporcular yani bunlar gelirken Türk vergi sistemini biliyorlardı, vergi 
nispetinin de o olduğunu biliyorlardı. Şimdi, bunlar devlete ve millete yapılan 
hayırlı işler değil. Özellikle milletvekili arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
hatadan dönmek fazilettir. Burada çok büyük, fahiş bir hata yapılmıştır.  

Burada, Meclis Başkanımızı, bu olayda koyduğu tavırdan dolayı demin de 
tebrik ettim, yine tebrik ediyorum. Burada Meclis Başkanı ısrar edemez; ısrar 
ettiği zaman, o zaman, Meclis Başkanları yarın öbür gün Meclisin de 
çalışmasını engeller. Yani burada, bence Meclis Başkanımızın tuttuğu yol 
doğru yani birinci defa Komisyona iade etti. Komisyon Başkanı Komisyona 
soksaydı yani Komisyonda müzakere… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Genç, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Komisyon Başkanı Komisyona götürseydi, 

orada müzakere etseydi, tamam, Komisyonun yine bir söz hakkı vardı ama 
Komisyon Başkanı bunu Komisyona da götürmüyor. Ne yapıyor? Benim diyor, 
kendisini şey ediyor. O zaman, Meclis Başkanı bunu tekrar iade ederse, yarın 
çok keyfî hareket eden bir Meclis Başkanı da gelebilir, komisyonlarla Meclis 
Başkanı çatışmaya gider, dolayısıyla Meclis müzakeresi yapılmaz.  

Benim Genel Kuruldan ricam: Bu raporu yine Komisyona iade edelim 
veya Komisyon da geri çekebilir ve bu doğrusu olur. Yani doğruyu kabul 
etmek fazilettir, bence en güzel şeydir. Geri çeksin Komisyon, usulüne uygun 
bir rapor düzenlesin, iki üç gün içinde getirsin. Getirmezse ne olur? İşte, bu 
kanunda, bayağı önemli miktarda, bütçe dengesini bozan düzenlemeler var. 
Burada Maliye Bakanının bu konudaki tavrı nedir, Planlamanın tavrı nedir? 
Bunları da bilmiyoruz. Bunlar devlet ciddiyetinin ortaya koyduğu sonuçlardır. 
Onun için sayın milletvekilleri, benim temennim bunu iade etmek. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Genç. 
Lehte ikinci söz, Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün’e aittir. 
Sayın Ergün, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
NİHAT ERGÜN (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle, Cumhuriyet Halk Partisinin Gençlik Kolları Genel Sekreteri 

Ersin Çıldır’ın hayatını kaybetmiş olması sebebiyle hem ailesine hem de 
Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’nı görüşüyoruz. 
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Görüşmelere başladık ve geneli üzerinde görüştük. Bir usul tartışması açıldı. 
Başkanlığın tutumu lehine söz almış bulunuyorum. Neden Başkanlığın tutumu 
lehine söz almış bulunuyorum… 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan… Hayır, Başkan öyle 
düşünmüyor! Sayın Başkan… Başkanlık aksini söylüyor, Meclis Başkanının 
tavrı başka, tersini söylüyor.  

BAŞKAN – Pardon, duyamadım efendim. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) – Değerli arkadaşlar… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, yani usul tartışmasının devamını 

istiyorsunuz yani bu müzakerenin devamını da… 
BAŞKAN – Konuşmasını tamamlasın efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, “Tavrınızın lehinde konuşuyorum.” 

diyor da… 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Tamam. 
BAŞKAN – Konuşmayı dinliyoruz. 
Buyurun.  
NİHAT ERGÜN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, tasarının görüşmelerine 

başladık. Belli ki İç Tüzük’ün 35’inci maddesiyle ilgili zaman zaman 
anlaşmazlıklar çıkabiliyor. İç Tüzük’ün 35’inci maddesi, tasarılar görüşülürken 
komisyonların kendi kendine kanun teklifi veremeyeceğini düzenleyen bir 
madde. Bir kanun teklifi ya da tasarısı zaten belirli bir konuyla ilgili 
komisyonlarda görüşülüyor. Bu tasarı da konusu amme alacağı olan, bazı 
kanunlarda değişiklik yapan bir kanun tasarısı. Çok değişik kanunlarda amme 
alacaklarıyla ilgili sorunların çözüme kavuşturulmasını amaçlayan bir tasarı. 
Bu tasarı Komisyonda görüşülürken yine konusu amme alacağı olan başka 
kanunlarda, yine bu kanunla ilişkili, bu konuyla ilişkili başka kanunlardaki 
düzenlemeleri de milletvekillerinin önergeleri ile, teklifleri ile Komisyon 
tartışmış ve burada metne eklemiş. Konu değişmemiş, amme alacakları ile ilgili 
düzenleme, değişik kanunlarda düzenleme yapan bir tasarı bu. Değişik 
kanunlara unutulmuş olan, ihmal edilmiş olan ama konusu amme alacağı olup 
kamuoyunda sorun olarak yaşanan konuları çözmeye dönük bir tasarı, teklifler 
de bunlar. Bu teklifler milletvekillerinin teklifleri. Komisyondaki 
milletvekilleri önerge vermişler.  

KAMER GENÇ (Tunceli) - Vermemişler Sayın Başkan, teklif yok.  
NİHAT ERGÜN (Devamla) – Bu önergelere, bu tekliflere Hükûmet 

katılmış. Hükûmete sorulmuş “Katılıyor musunuz bunlara?” diye. Hükûmet bu 
önergelere katılmış. Bütçeye yük getirip getirmeyeceğiyle alakalı tartışma 
Komisyonda yapılmış ve bütçeye yük getirmeyeceği orada Hükûmet tarafından 
da kabul edilmiş. Şimdi, arkadaşlar burada “Bütçeye yük getirecek.” diyor. 
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Bütçeye yük getirip getirmeyeceğinin hesabını yapan kişiler zaten Plan ve 
Bütçe Komisyonunda var; Hükûmet var, Komisyon üyeleri var. Dolayısıyla, 
orada tartıştıktan sonra, konusu aynı olan bir mevzu tasarıya önergelerle girmiş. 
Başkanlık Komisyona bir uyarıda bulunmuş, evet İç Tüzük’ün 35’inci 
maddesindeki anlayış değişikliği sebebiyle bulunmuş. Ancak Plan ve Bütçe 
Komisyonu bunu tasarının genel yapısıyla uygun bulduğunu ifade etmiş ve 
değerli arkadaşlar, tasarı basılmış.  

Genel Kurul gündemine hâkimdir. Hangi tasarıların Genel Kurulda 
görüşülüp görüşülmeyeceğini Genel Kurul kendi gündemine alır ve Genel 
Kurulda biz bu tasarının görüşülmesini gündemimize hâkim olarak aldık. Yani 
Başkanlığın görüşü de sayfanın bir tarafında, Komisyonun görüşü de sayfanın 
bir tarafında ve Genel Kurul bu tasarıyı görüşmeyi gündemine aldı. Bu gündem 
bazen bir grup önerisiyle oluşuyor, bazen de Danışma Kurulu önerisiyle 
oluşuyor. Danışma Kurulu önerisi de olsa Genel Kurulda tartışılıyor, grup 
önerisi de olsa Genel Kurulda tartışılıyor. Dolayısıyla, biz bu tasarıları 
görüşmeyi Genel Kurul olarak, gündemimize hâkim bir şekilde zaten oylamışız 
ve görüşmeye de başlamışız.  

Ayrıca, konuşmacı arkadaşlar sadece Komisyon Başkanının bir cümlesini 
alarak ifade ettiler. “Komisyonumuzda, ülkemizin son derece önemli 
sorunlarının çözülmesi konusunda ihtiyaç duyduğu diğer düzenlemeler de 
tasarıya eklenmiştir.” Sadece bu cümle alınınca tabii, Plan Bütçe Komisyonu 
Ali kıran baş kesen, canının istediğini yapan bir komisyon gibi anlaşılıyor 
buradan. “Biz ne istersek yaparız.” hayır, öyle değil. Tabii ki hiçbir komisyon 
İç Tüzük’e aykırı, Anayasa’ya aykırı bir icraat içerisinde olmayacaktır, olamaz 
da. Zaten, Komisyon Başkanlığı da bu şekilde hadiseye yaklaşmıyor, diyor ki, 
bu cümlenin başındaki cümleyi söylüyorum: “Söz konusu Kanun Tasarısı pek 
çok Kanunda değişiklik yapmaktadır. Bu değişikliklerin bir kısmı kamu 
alacaklarının tahsilinin hızlandırılmasına, diğerleri ise birbirinden farklı 
konulara ilişkindir. Ancak, Tasarının esas itibarıyla kamu gelirlerine ilişkin 
olduğu görülmektedir. Komisyonumuzda ülkemizin son derece önemli 
sorunlarının çözülmesi konusunda, yani kamu alacaklarına ilişkin sorunlarının 
çözülmesi konusunda ihtiyaç duyduğu diğer düzenlemeler de önergelerle 
eklenmiştir.  

Ayrıca, kanun tasarısı tek bir konuya ilişkin olmayıp, pek çok farklı 
konuda düzenleme içermektedir. Bu düzenlemelerin ortak noktası, kamu 
gelirlerine ilişkin olmalarıdır. Komisyonumuzda yapılan değişiklikler de bu 
çerçevede değerlendirilmelidir.  

Genel Kurulun takdirlerine sunarız.” diyor. Genel Kurul da bu çerçevede 
takdir etmiş, gündemini oluşturmuş ve tasarıyı görüşmeye başlamıştır.  

Haa, şuna itiraz ediyorsak: “Komisyonlarda bazı kanunlarda değişiklik 
yapan kanun tasarıları şeklinde tasarılar ya da teklifler görüşülmesin.” 
diyorsak, “Birçok kanunda birden değişiklik yapan, hani bu ‘torba yasa’ 
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dediğimiz yasalar görüşülmesin, bu tür yasa olmasın, komisyonlara konusu tek 
bir şey olan, tek bir kanunda değişiklik yapan kanun tasarı veya teklifleri 
gelsin.” diyorsak o zaman İç Tüzük’ü de buna uygun hâle getirecek bir 
çalışmayı, bir tartışmayı yapabiliriz, yapmalıyız. 

Bu nedenle, Başkanlığın bu kanun tasarısını devam ettirerek görüşmelerin 
tamamlanması ve tasarının yasalaşması doğrultusundaki uygulamasının devamı 
doğru olacaktır diye düşünüyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Ergün. 
Sayın milletvekilleri, usul hakkındaki görüşmeler sona ermiştir.  
Ancak, bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum: İç Tüzük’ün 35’inci 

maddesine göre, “Komisyonlar kendilerine havale edilen kanun tasarı veya 
tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul veya reddedebilirler.  

Kanun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle 
uğraşamazlar.” Bu hüküm, komisyonların kendilerine havale edilmeyen bir 
kanunda değişiklik yapamayacaklarını açıkça göstermektedir. Ayrıca, kanun 
yapım tekniği açısından, bir kanunda değiştirilmesi öngörülen maddelerin 
birden fazla olması durumunda bunların tek bir çerçeve madde içinde değil, her 
birinin ayrı ayrı çerçeve maddelerle düzenlenmesi gerekmektedir. Nitekim, 
Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında bir çerçeve madde ile birden fazla 
maddede değişiklik yapılması hâlinde, çerçeve maddeye bağlı maddeler ayrı 
ayrı görüşülmektedir. 

Komisyonların bundan böyle bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri 
önemle rica olunur Başkanlık tarafından. 

Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum… 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, bu açıklamanızla siz bu 

yapılanın yanlış olduğunu mu ifade ediyorsunuz? 
BAŞKAN – Efendim, ben tekerrür etmesin diye söylüyorum. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Yanlış olduğunu ifade ettiniz. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim, yanlış olduğunu mu ifade 

ettiniz? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır hayır, yanlış olduğunu ifade 

etmiyor. 
BAŞKAN – Tekerrür etmesin diyorum efendim.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Tekerrür etmemesi ayrı bir hadise. 
BAŞKAN – Yani bir emsal olmayacak bu efendim. 
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, siz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini yönetiyorsunuz Başkanın adına. Başkanınızın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanının bir mütalaası var.  

BAŞKAN – Efendim, usul tartışması açtım, konuştunuz, herkes görüşünü 
açıkladı. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim bakınız, yanlışlığı burada 
oylayarak teamül hâline getirmek doğru bir yol değildir. 

NİHAT ERGÜN (Kocaeli) – Hayır, oylamıyor. 
BAŞKAN – Ben, bunu oylamıyorum efendim, maddelere geçilmesini 

oyluyorum. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ama, niye… 
BAŞKAN – Hayır, maddelere geçilmesini oyluyorum. Ben, usul tartışması 

hakkında bir şey oylamıyorum. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim, bizim bir teklifimiz var. Biz, 

88’e göre… 
BAŞKAN – Sizin teklifiniz usul hakkında müzakere açılması. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İç Tüzük 88’e göre, komisyonun 

raporunun geri çekilmesini talep ediyoruz. 
BAŞKAN – Efendim, sizin teklifiniz olabilir. Genel Kurul kabul etmezse 

ben sizin teklifinizi kabul edeceğim diye bir şey var mı yani? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, komisyon çekiyor mu maddeleri? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim, yani bunu, bizim teklifimizi 

oylamanız açısından. 
BAŞKAN – Taleple olmuyor efendim. Bakın, madde 88 açık efendim 

burada.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Altan Bey, çekmiyor musunuz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET 

ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) – Hayır. 
BAŞKAN – Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Divanın usulüne göre oluşturulmadığı iddiası hakkında  
 

D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 3 18 18.11.2008 205-213 E.Cenap 
Gülpınar 

Fatma Salman 
Kotan 

Yusuf 
Coşkun 

 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir çalışma usulü var. Bu çalışma usulü 
neye göre belirleniyor? İç Tüzük’e göre belirleniyor. Bu İç Tüzük burada 
seksen senedir uygulanıyor. 

Şimdi, Başkan burada keyfî hareket etti. Biraz önce ben karar yeter 
sayısını istedim, burada 30 kişi vardı. Tabii, Divanda 3 tane AKP’li olunca… 
Burada AKP Grup Başkan Vekili hemen gidiyor, Divan Kâtibine müdahale 
ediyor, gördüm ben, “Niye sen hemen ‘Karar yeter sayısı vardır.’ 
demiyorsun?” diyor. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Nerede öyle yapıyoruz? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Mustafa Bey, bunlar gözden kaçmıyor. Sen 

her türlü şeyi yapabilirsin ama benim orada gözüm senin üzerinde. Yani 
keyfîlikler yapabilirsin… 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ben “Sayı kaç?” diye sordum. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Yahu, şimdi karar alıyorsunuz… 340 tane 

milletvekilisiniz. Gelin, burada oturun, kanunu çıkarın. Biz, siz oturdunuz da 
karar yeter sayısı olduğu hâlde yok mu dedik? 

Şimdi, bakın, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi yüce bir kurumdur. Bu 
kurumun çatısı altında görev yapan herkesin bu yüceliğe katkıda bulunması 
lazımdır. Bu yüceliğe katkıda bulunmak için her şeyin başı dürüstlüktür 
arkadaşlar, dürüstlük. Yani hangi görevde olursanız olun, o görevi dürüstlükle 
yapmak zorundasınız. Hele hele bu Başkanlık Divanında oturan gerek Divan 
üyesi arkadaşlarımız olsun gerekse Başkan Vekili olsun, kesinlikle 
dürüstlükten ayrılmaması lazım. Yani, şurada eğer… 

ALİ KOYUNCU (Bursa) – Başkan dürüst davranıyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Burada eğer 139 kişi yoksa onu demesi 

lazım. 
Sonra sizin göreviniz değil ki sevgili Divan üyeleri, Sevgili Başkan; siz 

geliyorsunuz, hakkıyla orada oturuyorsunuz, görev yapıyorsunuz. Ötekiler 
nerede? Bakanlar nerede bakanlar? Hangi işlerinin, hangi eğlencenin peşinde 
koşuyorlar? Nerede bu bakanlar yahu? Nerede bu bakanlar kardeşim nerede? 
Bu Hükûmet nerede? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)  
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Memlekette işsizlik, pahalılık her şey almış gitmiş; insanlar aç, yoksul, 
çıplak. Ondan sonra biz, gelin, Türkiye Büyük Millet Meclisini toplayalım, 
burada bunlara çare bulalım diyoruz, yok ortada, Tayyip Bey ailesini toplamış 
gitmiş New York sokaklarında sincapla konuşuyor. Yani sincapla konuşmak 
Türkiye'nin meselelerini hâlletmeyi sağlamıyor ki. Yani aile efradını sen uçağa 
dolduruyorsun… 

Şimdi, bunlar eskiden böyle yapamazlardı değerli milletvekilleri, 
milletvekilliğinin sorumluluğu vardı. Devlet parası öyle herkese helal olacak 
para değil. O devletin bütçesinden paraları keserek, uçakları götürerek en 
lüks… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN – Sayın Genç, Başkanlığın tutumu hakkında söz istediniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, tabii, bu da sizin… Ama buradan 

oraya geliyorum Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)  
BAŞKAN – Nereye geliyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Sizin tutumunuza geleceğim. (AK PARTİ 

sıralarından gürültüler)  
ALİ KOYUNCU (Bursa) – Başkan dürüst davranıyor! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın ama dürüstlük… İşte, size dürüstlük 

dersini veriyorum. Yani diyorum ki… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
ALİ KOYUNCU (Bursa) – Ayıp be ayıp! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Burada hangi kafadan konuşursanız 

konuşun beni susturamazsınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)  
Dolayısıyla, şimdi, burada gelip de bu kürsüde oturmuyorsunuz. Ondan 

sonra, Genel Kurul salonunda oturmuyorsunuz. Buradaki, Başkanlık 
Divanındaki insanları yalancılığa ve gerçek dışı şeyleri yapmaya 
zorluyorsunuz. Bu, en büyük ayıptır. Buradaki, Divanda oturan arkadaşlar… 
(AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

ALİ KOYUNCU (Bursa) – Dürüst ol! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Ben, mesela bu kürsüyü yedi sene idare 

ettim. Ben bu kürsüyü idare ederken daima kendimi Tanrı’nın huzurunda 
ibadet eden bir insan gibi görüyordum. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) – Dürüst sen misin! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bunu sizler anlamazsınız çünkü bu kürsü 

çok yüce bir kürsüdür. Bu milletin kürsüsünde eğer dürüst, namuslu, doğru 
davranırsanız oradan her şey doğru dürüst çıkar ama taraflı davranırsanız… 
Taraflı davranmak insanlığa yakışmayan bir davranıştır. Hiçbir kimse… 
Milletvekili olarak biz burada siyaset yapıyoruz. Yani sizin bir sürü 
suistimalleriniz var. İşte, İhale Kanunu’nu getirmişsiniz. Dürüstlükleri 
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kaldırıyorsunuz, şikâyetleri kaldırıyorsunuz. Temel kanun kabul ettiniz. E, 
niye? Çünkü biz… Tabii nasıl olsa en güzel soygun ihalelerde oluyor. E, 
ihalelerde soygun yapılırken hiç olmazsa yargıdan kaçalım, ondan sonra kimse 
bunlara itiraz etmesin. E, ben neyim? Ben bugün güçlüyüm, her türlü şeyi 
yaparım. Bu, size bu hakkı vermez.  

Bakın, geçmişte sizin partili eski milletvekillerinizin burada yaptığı 
konuşmaları getirirsem buraya, burada oturamazsınız siz.  

Şimdi, değerli milletvekilleri, çoğunluk hiçbir şey ifade etmez, güç hiçbir 
şey ifade etmez, önemli olan adalet, hak. Hak, hukuk, adalet her şeyin başında. 
Bir zamanlar burada Erbakan, sizin piriniz diyordu ki: “Sizi siyonistlerin 
uşakları sizi!” Ne oldu siz şimdi İsrail’in peşinde koşuyorsunuz, işte gidip de 
ondan sonra Irak’ta… 

MEHMET TUNÇAK (Bursa) – Divanla ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) – …en o masum İslam ülkelerinin kanına 

giren Bush’un koluna giriyorsunuz, ona bilmem hizmet ediyorsunuz. 
BAŞKAN – Sayın Genç…  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Suistimal ediyor kürsüyü Sayın 

Başkan! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, gündeme davet edelim! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl dürüstlük? 

Bu ne kadar doğruluk? 
BAŞKAN – Sayın Genç… Sayın Genç… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Sayın Başkan, tutumunuz hakkında 

konuşuyorum, bir dinleyin bakalım… 
BAŞKAN – Neyi dinleyeceğim? Neyi dinleyeceğim ben?  
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, dinleyeceksiniz ki tutumunuza… 
BAŞKAN – Nereye gittiniz biliyor musunuz? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, size çok ciddi şeyler söylüyorum. 

Diyorum ki o kürsüyü yönetirken çok dürüst davranacaksınız.  
BAŞKAN – Aynı dürüstlükteyim.  
KAMER GENÇ (Devamla) – En azından, burada… Bu dürüst 

davranmanın birinci şeyi de bu Divanda bir defa muhalefet partili Divan üyesi 
olacak. Yani Divanın en önemli adaletli tezahürü… 

BAŞKAN – Açıklamamı dinlemediniz herhâlde, açıklamamı 
dinlemediniz.  
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KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, dinledim. Bir Divan üyesinin özrü 
varsa başka bir Divan üyesini getirirsiniz.  

BAŞKAN – Yok işte, yok efendim, 2 tane CHP’den Divan üyesi var… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Olur mu canım! O zaman olmaz, o zaman 

Divanı toplayamazsınız.  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sen otur, sen geç! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, o zaman Divanı toplayamazsınız 

arkadaşlar çünkü Divan tek taraflı olamaz. 
BAŞKAN – Öyle bir sistem yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Divan tek bir partinin güdümünde olamaz. 

Bu Parlamento kurulduğu günden beri bu sistemle kurulmuştur. Şimdi, en 
azından, işte biraz önce gördük, 40 milletvekili varken “139 kişi var...” Böyle 
şey olur mu! Ondan sonra AKP’li Grup Başkan Vekili geldi, Divan üyesi 
arkadaşa diyor ki: “Yahu, niye karar yeter sayısı var demiyorsun.” (AK PARTİ 
sıralarından gürültüler) Mustafa Bey demedi mi? Dinine imanına. Geldin, 
burada söyledin bu hanım arkadaşa…  

Bak, Mustafa Bey, senin aklın bu gibi şeylere ermez, bir daha da böyle 
yollara tevessül etme, burada herkes senin hareketini görüyor. Ondan sonra… 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Soru sormak için senden izin mi 
alacağız? 

KAMER GENÇ (Devamla) – Çoğunluğunuz varsa gelin oturun arkadaş. 
Siz gelip oturdunuz da biz size şey mi çıkardık? Bak bizim konuşmamamız için 
her türlü tedbiri alıyorsunuz ama hiç olmazsa buraya gelin.  

ALİ KOYUNCU (Bursa) – Sayın Genç, senden daha fazla konuşan var mı?  
KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, bütün yurt dışı ilişkilerde hep siz 

gidiyorsunuz. Dostluk gruplarında bütün AKP’liler toplanmış. Bugüne kadar -
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usulünü Sayın Başkan özellikle size 
de hatırlatmak istiyorum- bakın dostluk grupları bundan önce yurt dışına 
gittikleri zaman Meclis bütçesinden para almıyorlardı ama sizin Başkanlık 
Divanınızın yanlış uygulamaları nedeniyle AKP’li milletvekilleri bütün 
devletlerin dostluk gruplarını almışlar, paralarını devletin bütçesinden, 
Meclisin bütçesinden alıyorlar, gidip yurt dışında keyiflerine bakıyorlar. Şu 
anda en azından 50 tane AKP’li milletvekili yurt dışında. Peki, bu parayı niye 
veriyorsunuz Sayın Başkan? Ben size sormak istiyorum: Bu hak mıdır, adalet 
midir? Adam yurt dışına gidip geziyorsa kendi cebinden parasını versin 
efendim.  

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Arkadaşlar gezmeye gitmiyorlar.  
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KAMER GENÇ (Devamla) – Belki eşlerini de getiriyorlar, çocuklarını da 
getiriyorlar. Böyle bir devlet yönetimi olmaz! 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sen yurt dışına gittiğin zaman 
gezmeye mi gidiyorsun?  

KAMER GENÇ (Devamla) – Değerli milletvekilleri, Meclis bütçesi bu 
şekilde talan edilmez efendim. Bu, Meclis bütçesinin talan edilmesi 
meselesidir. Onun için, Sayın Başkan, özellikle size de rica ediyorum, Sayın 
Başkanımıza da söyleyin, bu yurt dışına gitme paralarını Meclis bütçesinden 
ödemesin. Yani bu tamamen Meclis bütçesinden yapılan usulsüz bir 
harcamadır. Böyle bir şey olur mu?  

Ondan sonra Meclisi usulüne göre çalıştırın. Yani sizin göreviniz, siz 
orada oturuyorsunuz bakın, dokuz saat oturuyorsunuz, bunlar da gelsin otursun 
efendim. Niye gelip oturmuyor? Nerede, hangi işlerin peşinde koşuyorlar? 
Eğlence yerlerine mi gidiyorlar, oyun yerlerine mi gidiyorlar, kahvehanelerde 
mi geziyorlar, bürokratları, gidip de devlet dairelerinde mi geziyorlar?  

Bakın, ben tek başıma buradayım, yüzde 100 Meclise katılıyorum. 
Bağımsız milletvekiliyim, yüzde 100 katılımla geliyorum. Siz de yüzde 50’yle 
gelin. Yüzde 50 -340 kişi- 170 kişi eder, değil mi? Onun için, bakın, en azından 
bizi örnek alın. Sizden rica ediyorum… 

Sayın Başkanım, ben her gün burada stres içinde olmak zorunda mıyım? 
Tunceli halkı bana oy vermiş, buraya göndermiş, benim sağlığım da çok 
önemli ama o kadar keyfîlikler yapılıyor ki, AKP’liler o kadar keyfîlikler 
yapıyor ki, o kadar büyük suistimaller yapıyor ki, o kadar devletin malı talan 
ediliyor ki bu benim kimyamı bozuyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Kimyan var mı senin? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Ben çıkıp da bunlara karşı mücadele etmek 

zorunda mıyım? Ben sizden rica ediyorum, her şeyin başına… Yani bizden 
beklemeyin. Siz de kendi aranızda öz tenkit yapın, öz eleştiri yapın. Yani sizin, 
görüyorum, grup toplanıyor, ondan sonra, grup bittikten sonra hemen dağılıyor. 
Grubunuzu bir kapalı toplayın. Bu memleketin sorunları nedir? Bu memlekette 
ne suistimaller yapılıyor? Bunları siz dile getirin, biz burada dile getirmeyelim 
arkadaşlar, getirmeyelim.  

Onun için, Sayın Başkanım, sizden rica ediyorum, bu Divanı evvela 
usulüne göre oluşturun. Divan usulüne göre oluşturulmuyorsa o zaman Meclis 
çalışmasın efendim çünkü tek taraflı hareket ediliyor ve AKP Grubu başkan 
vekilleri Divandaki kendi Divan üyelerini baskı altında tutuyorlar. 
Arkadaşlarımız her ne kadar doğru çalışmaya gayret etseler de yarın öbür gün 
işte aday gösterme zamanı gelince hemen “Sen partiyi korumadın, listeden 
sildim seni.” diyecek. Böyle de olmaz çünkü insanların içinde bu korku var. Bu 
korkuyla insanları hareket etme zorunda bırakmayın ve insanları adalet 
duygusu içerisinde çalışmaya… 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Genç. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan… Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Bir dakika efendim, ben bir açıklama yapayım da… 
Değerli milletvekilleri, Başkanlık Divanının nöbet çizelgesi düzenlenirken 

mutlaka muhalefet partisinden birisinin olması gerekiyor, bunu biz de kabul 
ediyoruz ama maalesef bugün Murat Özkan arkadaşımız, sıhhati elvermediği 
için Sayın Fatma Hanım’la yer değiştirdiler. Yaşar Tüzün Bey de yurt dışında 
olduğu için Divanı muhalefetle teşekkül ettirme imkânımız olmadı. Yoksa biz 
de biliyoruz bunlara dikkat etmenin gerektiğini ama ben her arkadaşıma 
güveniyorum. Burada hangi partiden olursa olsun, zannetmiyorum ki usulsüz 
bir hareket yapsınlar, ben de onlara güvenerek bu işi yapıyorum.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım… 
BAŞKAN – Sayın Elitaş, buyurun efendim.  
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Niçin söz verdiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN – Tutumum hakkında mı konuşacaksınız? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Tutumunuz hakkında, lehinde… 
BAŞKAN – Buyurun.  
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – “Mustafa Elitaş, buyurun…” Niçin 

söz verdiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN – Tutumum hakkında konuşacak. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Demedi ki o, demedi ki... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Söyledim, söyledim Nevzat Bey, onu 

söyledim. 
BAŞKAN – Söyledi, söyledi, yazısı var burada, yazı gönderdi. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  
Şimdi, Sayın Tunceli Milletvekilimiz burada biraz önce konuşurken, 

tutumunuz hakkında, İç Tüzük’ün kendisine verdiği yetkiyi kullanarak burada 
bir konuşma istedi ama sizin yaptığınız uygulamada, Başkanlık Divanının 
oluşmasında İç Tüzük’e aykırı herhangi bir işlem olmadığından dolayı, 
açıkçası, Sayın Konuşmacıya usul hakkındaki verdiğiniz söz, esasen, İç 
Tüzük’e aykırı bir konuşmadır. 

Öte yandan, Sayın Konuşmacı madem İç Tüzük’ü bu kadar fazlasıyla 
bildiğini iddia ediyor, İç Tüzük’ün gerekli maddelerinin burada 
uygulanabileceğini de muhakkak, herhâlde hatırında tutması gerekir.  
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Bakın, İç Tüzük’ün 66’ncı maddesi: “Başkanın söz kesmesi.  
Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan tarafından, kendisini İçtüzüğe 

uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir.  
İki defa yapılan davete rağmen, konuya gelmeyen milletvekilinin aynı 

birleşimde o konu hakkında konuşmaktan menedilmesi, Başkan tarafından 
Genel Kurula teklif olunabilir.  

Genel Kurul görüşmesiz işaret oyuyla karar verir.” 
Yine, İç Tüzük’ün 67’nci maddesi... Yedi yıl burada Meclis Başkan 

Vekilliğini yaptığını iddia eden birisinin, herhâlde bunları da çok iyi bilmesi 
gerekir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Senden iyi biliyorum.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bildiği hâlde burada söylemiyorsa, 

açıkçası, bilgilerini kötü niyetle kullandığının ifadesidir. 67’nci madde: 
“Konuşma üslûbu.  

Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhal, 
temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar 
ederse kürsüden ayrılmaya davet eder. Başkan, gerekli görürse, o kimseyi o 
birleşimde salondan çıkartabilir.  

Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, 
Başkan, gereken düzeltmelerin yapılması için o yazı veya önergeyi sahibine 
geri verir.” 

22 Temmuzdan bu tarafa her gün kürsüye çıkmayı alışkanlık hâline 
getiren bir şahıs, burada, maalesef Başbakana, Cumhurbaşkanımıza ağza 
alınmayacak… Milletvekillerimizi başka yerlerde iş takip ediyor diye suçlayıp, 
iftira etmesi, açıkçası, İç Tüzük maddesinin uygulanmasını gerektiren bir 
esastır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Biraz evvel, Kâtip Üyemiz Fatma Hanım karar yeter sayısının var 
olduğunu söylemesine rağmen, diğer üyemiz Yusuf Bey karar yeter sayısının 
var olmasını söylemesine rağmen, siz, Başkanlık Divanında tereddüdünüzü 
ortaya koyup elektronik sistemle oylama yaptınız. Elektronik sistemde yapılan 
oylamada milletvekili arkadaşlarımızın burada var olduğu mevcut olmasına 
rağmen, arkadan birisinin “30 kişi, 40 kişi var.” diye, gözleri eğer bozuksa, 
âmâysa, buradakini seçemiyorsa sizin ona uymanız gerekmez diye 
düşünüyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Burada karar yeter sayısı 
varken milletvekilinin -o Milletvekilinin- Genel Kurulu çalıştırmamak 
şeklindeki azmini açıkçası Başkanlık Divanının bu şekilde uygun görmesi… 
Benim buradaki itirazım onadır ve nitekim, eğer elektronik oylamada karar 
yeter sayısı olmamış olsaydı açıkça bu şekli, iddiayı ileri sürebilirdi ama karar 
yeter sayısı var olduğunu bildiğimiz hâlde burada sadece Genel Kurulu 
oyalamak maksatlı yapılan bir durumdur.  
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HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, lehte söz aldı, aleyhte 
konuşuyor! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Başkanım, biraz önceki 
konuşmacı İç Tüzük’ü size hatırlatıyor. Ben de İç Tüzük’ün ilgili maddelerini 
burada milletvekiline yakışmayacak üslupla konuşanlara uygulamanızı istirham 
ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Elitaş. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, lehte mi söz verdiniz aleyhte 

mi? Aleyhte konuştular da o bakımdan… 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Lehte konuştum ben. 
BAŞKAN – Lehte konuştu efendim.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Olur mu efendim, sizi de ikaz etti, sizin 

uygulamanızı eleştirdi. 
BAŞKAN – Dinlemediniz herhâlde “Karar yeter sayısı var.” dediler 

efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “Karar yeter sayısı var.” dedim Sayın 

Başkana. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – 67’yi uygulamamakla suçladın ama 

Başkanı. 
BAŞKAN – Yani efendim, o dediğiniz maddeleri uygulamaya kalksam 

Sayın Genç’in bu Kurulda hiç oturmaması lazım maalesef. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, uygulayın o zaman 

öyleyse! 
BAŞKAN – Bunu da ben istemiyorum, yapmak istemiyorum, gerekirse 

yaparım da. Ama hep şundan bahsediyor… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, “Âmâ” dedi bana! 
BAŞKAN – Bir dakika dinler misiniz beni. 
Hep az konuştuğundan bahsediyor. Ben tutanakları araştırdım, bugün 

Mecliste en fazla konuşan arkadaşımız Sayın Genç, 421 defa, belki bugünküyle 
425 defa konuşmuştur.  

Yani neyi şikâyet ediyorsun, kimi kime şikâyet ediyorsun kardeşim! Kimi 
kime şikâyet ediyorsun! 425 defa bu kürsüde sen konuşmuşsun, yetmez mi 
sana! Devam edeceksen et ama hakaret edemezsin kimseye! (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) Hakaretlerini sana iade ederler, iade ederler, sana iade 
ederler. Bak bunu söyleyeyim, iade ederler sana.  

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan…  
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BAŞKAN – Lütfen. Bak, uygularım ben, ilelebet buraya giremezsiniz. 
Yani bunu söyleyeyim, her gelişinizde atarım sizi dışarıya,! Her gelişinizde 
atarım sizi dışarıya! (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bir daha buyurun 
konuşun bakayım, yapın! Ben de buradayım, siz de buradasınız! Tamam! (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan… 

BAŞKAN – Keser misiniz lütfen! Oturur musunuz yerinize!. Oturun 
bakayım!  

Sırıtıyorsun! Niye sırıtıyorsun! Sırıtacak bir şey var mı! Bana bu lafları 
deseler ben bilirim, ne yaparım kimseye… Sırıtmadan başka bir şeyin yok 
senin be! 425 defa burada konuşuyorsun, hâlen şikâyette, hâlen şikâyette… 
Terbiyesini bozdun bu Meclisin sen ya! Terbiyesini, düzenini bozdun. Ayıp! 
Utanıyorum eve gittiğimde ya! Utanıyorum ya!  

KAMER GENÇ (Tunceli) – O laflar yakışıyor mu size. 

BAŞKAN – Milletin yüzüne bakmaktan utanıyorum senin yüzünden. 
Yirmi senedir bu kürsülerdeyiz, yirmi senedir bir tek kişiyle ben münakaşa 
etmedim senin haricinde. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, bu üslup olmadı ama. 

BAŞKAN – Ama icap ederse her şeyi yaparım, her münakaşayı yaparım 
sizinle. Buyurun dışarıda konuşalım, buyurun. (“Ara verin” sesleri)  

Hayır, niye beş dakika ara veriyorum, devam ediyoruz.  
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İktidar partisinin, her eleştiriye cevap vermek gibi bir hakkı olmamasına 
rağmen buna fırsat verdiği iddiasıyla, Başkanın tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 3 36 24.12..2008 557-570 E.Cenap 
Gülpınar 

Yaşar 
Tüzün 

Yusuf 
Coşkun 

 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) – Teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, öncelikle grubumuz adına bir söz talebinde 

bulunulduğunda Sayın Başkanın yapması gereken, bunu, bu ısrara karşı oylama 
yapmaktı. Dolayısıyla, bu konuda hata yapılmıştır.  

BAŞKAN – Biz hata yapmadık çünkü usule aykırı bir şey yapmamıştık 
efendim. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Usule aykırı bir işlem 
yapılmıştır. 

BAŞKAN – Hayır efendim, hayır. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Yani, eğer bir grup sözcüsü 

sataşmayla ilgili söz talebinde bulunuyorsa, açıklama yapma ihtiyacı 
hissediyorsa, burada yapılması gereken, Sayın Başkanın bu talebi oylamaya 
tabi tutmasıdır. 

BAŞKAN – O zaman Sayın Elitaş’a da oylama yapmam lazımdı. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – O konuda da yapabilirdiniz 

Sayın Başkan, bu konuda bir engel yoktu. 
BAŞKAN – O zaman ona da yapmam lazımdı efendim. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Bu konuda bir engel yoktu. 
Dolayısıyla, Sayın Başkan bir usul hatası yapmış ve bu nedenle… 
BAŞKAN – Siz göre… 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – …İç Tüzük’ün 63’üncü 

maddesine göre usul hakkında bir tartışma… 
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Kaç dakika Sayın Başkan? 
BAŞKAN – Süreniz çalışıyor, süreniz çalışıyor. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Tamam Sayın Başkanım, 

herhâlde dokuz dakikam var. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – On dakika ya! 
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BAŞKAN – Süreniz çalışıyor, buyurun. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, şimdi, sayın 

milletvekilleri, burada… 
BAŞKAN – Yalnız, yeni bir sataşmaya mahal vermeyin, bakın söz veririm 

o zaman, siz rahatsız olursunuz. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkanım. 
Sayın milletvekilleri burada görüşlerini açıklarken kendi partisinin 

politikaları doğrultusunda bütçeye yaklaşımlarını bazen somut örneklerle 
eleştirerek, bazen somut örneklerle önerilerini sunarak konuşmalar yapıyorlar 
ve yaklaşık on gündür burada yapılan konuşmaların tamamı da Hükûmetin 
bütçe politikalarına veya genel politikalarına dair eleştirilerdir. Dolayısıyla üç 
muhalefet grubunun da, hatta grubu olmayan sözcülerin de yaptığı 
konuşmaların tamamının hedefi Hükûmettir, olması gereken budur. Yani 
burada Hükûmetin politikaları, bir yıldır uyguladığı bütçeyle ilgili eksikleri 
burada tartışılıyor. Dolayısıyla Hükûmeti hedef alan bir konuşmanın sataşma 
olduğu iddiasıyla iktidar grubu sözcüsüne söz verilmesi başlı başına bir usul 
hatasıdır. Yani burada İktidar eleştirildi diye Divanın “Efendim, söz hakkı 
doğdu İktidara.” demesi başlı başına bir usul hatasıdır. 

BAŞKAN – İktidara ilk defa ben söz vermedim efendim; her gün veriliyor 
söz, her gün veriliyor. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) – İktidar eleştirilmedi arkadaşlar. 
Yanlış bir şey söylüyorsunuz. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bakın, 
İktidarın…  

FEVZİ ŞANVERDİ (Hatay) – Burada bulunmayan insanlar hakkında 
konuşuyorsunuz.  

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Kusura bakmayın ama, burada 
sadece milletvekilleri ve şu anda salonda bulunanlar eleştirilir diye bir usul mü var? 

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Parti grubumuz eleştirildi. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Böyle bir şey mi var? İyi, biz o 

zaman şu anda İçişleri Bakanını eleştiremeyiz. Niye? Kendisi yok burada. 
Böyle bir usul mü var?  

OSMAN ÖZÇELİK (Siirt) – 340 kişiden 11 kişi oturuyor. Kimi 
eleştireceğiz, 11 kişiyi mi? 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Böyle bir şey yok. Dolayısıyla 
bir politikanın veya bir uygulayıcının eleştirilebilmesi için burada olması da 
gerekmiyor. Sayın Bakanın söz hakkı var, Hükûmet adına birazdan söz hakkını 
kullanacak. 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Bakan yok ki ya! Nerede Bakan? 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Muhalefet temsilcilerinin 

yaptığı açıklamalara dair, bürokratlar kendilerini bilgilendirir, kendisi de gelir 
der ki: “Hayır, Siirt Belediye Başkanımız yolsuzluk yapmamıştır, Bingöl 
Belediye Başkanımız yapmamıştır.” Bu şekilde işliyor usul.  

Şimdi, burada iddiada bulunan, görüşlerini ifade eden herkese “İftira attı.” 
şeklinde bir yakıştırmayla bir tartışma yürütülecekse bunun hiçbir anlamı yok, 
bu tartışmanın hiçbir anlamı yok. Yani buradaki açıklamaların, burada yapılan 
konuşmaların saiki, nedeni iftira atmak mıdır, yoksa… Burada bir tartışma 
açarak “Evet, bizim bu iddialarımız var. Hükûmetin bu konuya ilişkin vereceği 
cevaplar varsa buyursun, Sayın Bakan burada Hükûmet adına açıklamalarını 
yapsın tartışmasıdır. Eğer muhalefet partileri belediyelerle ilgili de burada 
tartışma yürütemeyecekse, bütçe gibi önemli bir konuda ve Kamu İhale 
Kurumunun tartışıldığı bir başlıkta belediyelerin ihalelerini tartışamayacaksa 
ve bu konuda öne sürdüğü iddialar Sayın Sözcü tarafından “iftira” olarak 
addedilecekse burada tartışma yürütmenin hiçbir anlamı yok, hiç kimse bir şey 
konuşamaz. Ne diyeceğiz o zaman?  

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – İddialarını ispat etmesi lazım. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Burası mahkeme mi Sayın 

Vekil? Savcı, hâkim, yargıç mı var? “Efendim, burada iddialar ispatlanmazsa 
kimse konuşamaz.” İddialarını ortaya koyuyor. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Belgeli konuşacaksın.  
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Belgelerini sayılarıyla birlikte, 

tarihiyle, sayısıyla birlikte -kafadan da atmıyor, tarihiyle, sayısıyla birlikte- 
ortaya koyuyor. İlle de kesinleşmiş bir mahkeme kararı olacak, ondan sonra 
sayın vekiller çıkacak burada “Efendim, şu, şu, şu yapılmıştır…” Böyle bir şey 
de yok. Böyle bir şey de yok.  

ASIM AYKAN (Trabzon) – Doğrusu o tabii. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Dava açılmasına izin de vermiyor Bakan.  
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Burada yapılan konuşmaların 

bir amacı da denetimdir değerli arkadaşlar.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Bakan izin vermiyor dava açılsın diye. 
AHMET YENİ (Samsun) – Siz niye müdahale ediyorsunuz? 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) – Burada yapılan sadece yasama 

faaliyeti değil, denetim faaliyetidir aynı zamanda. Yürütme üzerinde denetim 
yetkisi vardır Meclisin. Dolayısıyla yürütmenin, merkezî hükûmetin veya yerel 
yönetimlerin denetlenmesi de buradaki tartışmalarla yürütülür, ortada 
kesinleşmiş bir mahkeme kararının olmasına gerek yok. Sayın milletvekilleri 
çıkarlar, burada merkezî hükûmetin veya yerel yönetimlerin pratiklerine ilişkin 
eleştirilerini söylerler. Bu da bir denetim yolu, denetim mekanizmasıdır aynı 
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zamanda. O denetimi buradan başlatma, buradan o basıncı oluşturma gibi bir 
hakları vardır milletvekillerinin. 

Bu nedenle “Efendim, kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan, bir konuda 
verilmiş bir hüküm olmadan gelip burada konuşma yapılamaz.” gibi Sayın 
Milletvekilimize yönelik sataşmaları da, özellikle iftira yönlü ve Sayın 
Sözcünün kınamaya kadar götürdüğü bu tutumunu doğru bulmadığımızı ifade 
ediyoruz. 

Şimdi, Sayın Başkanın da bu konudaki tutumunun bu tartışmaya yol 
açtığını belirtmek istiyorum. Usul hakkında söz aldım. Başta da ifade ettim 
değerli arkadaşlar, ortada bir sataşma yoktu, İktidar Sözcüsüne söz 
verilmesinin hiçbir gereği yoktu. Eğer bunun önü açılırsa her konuşmacıdan 
sonra “Efendim, bizim şu bakanlığımızla ilgili sataşma oldu, şu 
müdürlüğümüzle ilgili itham oldu.” deyip her seferinde iktidara konuşma hakkı 
verilmesi lazım. O hatalı bir usuldü.  

İkincisi: Bize yönelik iftira ve kınama açıklamasından sonra bizim söz 
talebimizin karşılanması gerekirdi. Eğer bu konudaki ısrarımıza karşı Sayın 
Başkan söz vermeme yönünde bir düşünceye sahipse, bunu Genel Kurulun 
onayına, oylamasına sunmalıydı.  

Bu aşamaları yapmayan, uygulamayan Sayın Başkan 63’üncü maddeye 
göre usul hakkındaki tartışmamıza da izin vermiyordu. 

Dolayısıyla, bu konuyu tartışmak üzere söz aldım. Sayın milletvekillerinin 
buradan yaptığı eleştirilere, Hükûmetin, iktidar grubunun daha hoşgörülü, daha 
toleranslı olmasında büyük fayda görüyoruz.  

Bu eleştirileri buradan peşinen mahkûm etmek yerine değerlendirip daha 
doğrusunu, daha iyisini hep birlikte nasıl yapabiliriz şeklindeki bir yaklaşım, 
bizler açısından da kendileri açısından da daha sağlıklı bir yaklaşım olur diye 
düşünüyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkürler.  
Sayın Kaplan… 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

Tutumunuz hakkında, ben de lehinde belki konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Sayın Elitaş, lütfen… Bakın… 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, tutumunuz hakkında 

görüşme açtınız… 
BAŞKAN – 2 kişiye söz verme mecburiyetim var efendim. Siz oturur 

musunuz yerinize. 63’üncü maddeye göre 2 kişiye söz verme mecburiyetim var. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Tutumunuz hakkında mı söz verdiniz? 
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BAŞKAN – Tutumum hakkında efendim; aleyhinde, evet. 
Buyurun Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis 

Başkanlık Divanının hatalı uygulamaları olduğu zaman İç Tüzük 63’üncü 
maddeye göre usul tartışması açılır. Bu, usuldendir. İki lehe, iki aleyhe 
konuşulur ve bu konuda sonuçta bir karara gidilir. 

Zaman zaman burada bazı tartışmalar yaşıyoruz. Aslında tadında 
bırakılırsa -çok açık söylüyorum- demokrasinin rengidir, tadıdır, tuzudur, 
konuşulur ama iktidar partilerini muhalefetin eleştirmesi… İsmi üstünde, 
muhalefettir. Muhalefet olan bir partinin kalkıp iktidara, sen iyi yaptın, iyi 
yönetiyorsun, iyi götürüyorsun, Türkiye’yi “take off” uçuşa kaldırıyorsun; 
bütçe açığı yok, faiz yok, işsizlik yok, her şey güllük gülistanlık, fakir fukara 
yok. Her şeyi söyleyip burada hoşunuza gidecek sözler söyleyecek diye 
sanmak… Bu gerçekten kabul edilir bir davranış değil.  

Burada kürsüye gelen hatip her türlü iddiayı konuşur. İddia eğer bir 
belgeye dayalıysa… Değilse Türkiye’de hukuk vardır. Hukuk, yargı, bağımsız 
yargı eğer kişileri ilgilendirenler açısından bir sorun varsa zaten onun gereğini 
yapıyor.  

Şimdi, buraya çıkıyoruz zaman zaman bir kelime ediyoruz, arkadan 
kıyamet kopuyor. Bakın, çok basit bir şey söyleyeceğim: Kendimiz, on yedi 
aydır Meclisteyiz. Bir gün Bütçe Komisyonunda “bu Mecliste bulunmak” 
dedim. “Bu Mecliste bulunmak” kelimesini kullandım, kıyamet koptu. “Sen 
nasıl ‘Bu Meclis’ dersin!” Ben şaşırdım niye arkadaşlar itiraz ediyor diye. 
Sonra 23 Nisan Bayramı’nda liderler burada konuştu; Sayın Baykal, Bahçeli, 
Erdoğan, Ahmet Türk ve inanın o gün üşenmedim not tuttum, liderlerimiz 75 
defa “Bu Meclis” diye, bu kelimeyi kullanmışlardır.  

Bakın “Bu Meclis” dedim, kıyamet koptu, üstüme yürüdü arkadaşlar ama 
4 tane lider burada 75 defa “Bu Meclis” dedi. Birbirimize tahammül edeceğiz. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Devamı neydi?  
AHMET YENİ (Samsun) – Halil Ağabey, sen oradaydın. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Arkası neydi, onu bilmiyorum 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Halil Bey biliyor, doğru diyor. 
Şimdi bakın, gerçekten bir hanımefendi milletvekili burada kürsüde 

konuşurken sizlerden daha nazik olmanızı isterim. Bakın, demin bir espri yaptı 
arkadaşlarım. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) – Nasıl bir nezaketsizlik yapıtı 
ki, yani… 
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HASİP KAPLAN (Devamla) – Bakın… Sayın Bayramoğlu dinleyin, 
bakın. Dedi ki: “Hasip Bey, bugün sakindin.” Dedim ki: “Tek kadın bakanımız 
burada, dikkat ediyorum. Geçen de bütçesinde konuşurken…” Ben, Türkiye’de 
bir nezaket, bir saygı gereği… 

Şimdi, burada muhalefet konuşur. Çıkarsınız, her partinin, her grubun 
konuşma hakkı vardır. Üstelik, İktidarsınız. Bakan, Bakan da konuşuyor, soru-
cevap var, ona da cevap veriyor. Sizin bizden 10 kat, 20 kat fazla hakkınız var. 

Şimdi, bu Başkanlık Divanının uygulamalarının hepsini sineye çeke çeke 
öyle bir duruma geldik ki her konuşmamıza bir ayağa kalkış görüyoruz. 

Arkadaşlar, sizler grup başkan vekillerisiniz, sizin vicdanınıza… Bir şey 
söyleyeceğim: Yurt dışına yapılan gezilerle ilgili İç Tüzük’ün amir hükmü çok 
açık, “Her parti grubundan bir kişi bulunur.” diyor, İç Tüzük çok açık. Bugüne 
kadar hiçbir dış geziye partimiz çağrılmamıştır. Şimdi, trilyonlarca bu 
Meclisten harcama yapılıyor. Bu İç Tüzük hükmü çiğneniyor. Biz çok sabırlı 
bir partiyiz. Samimi söylüyorum, açık söylüyorum ve çok büyük haksızlıklarla 
karşı karşıyayız. 

Burada, ben geçen gün Kürtçe bir deyim kullandım, halk deyimidir. 
Osmanlıcadan Türkçeye geldik ama burada bilinmeyen bir dil olarak 
tutanaklara geçti. Buna kim karar veriyor? Meclis Başkanlığı mı? Peki, Orta 
Doğu’da 40 milyonun konuştuğu, “bilinmeyen bir dil” olan Kürtçe… Ocakta 
TRT 6 bilinmeyen bir dilde mi yayın yapacak? Şimdi, ben soruyorum size: 
Buraya Şaron geliyor İbranice konuşuyor, geçiyor tutanaklara. Abbas geliyor 
Arapça konuşuyor, tutanaklara geçiyor. Clinton geliyor İngilizce konuşuyor, 
tutanaklara geçiyor. Ben bu topraklarda büyüdüm, bu yaşıma geldim ben ana 
dilimi konuşuyorum bu tutanaklara geçmiyor. Meclis Başkanlığına da soru 
önergesi verdim cevap alamıyorum. Yetmedi, Başbakana verdim, soru önergesi 
verdim, cevap almadım. Bilinmeyen bir dil varsa Allah’tan korkun. Bakın, Ape 
Musa’nın, Musa Anter’in mahkemede söylediği bir şey var: “Tavuklar bile bir 
darı parçası gördüğü zaman birbirine hitap ederler: ‘Gıt, gıt, gıdak.’ üç 
kelimelik dilleri var.” diye. Yani şimdi Ahmed-i Hani’yi, Fakiye Teyran’ı, 
Melaye Cıziri’yi, Dohuk’taki Kürt üniversitesini, Erbil’deki Kürt üniversitesini, 
Süleymaniye’deki Kürt-Ermeni üniversitesini, Moskova’daki Rusya’da açılan 
Kürt filolojilerini, Sorbonne’da açılan Kürdoloji enstitülerini, Londra’da açılan 
Kürt enstitülerini… Sonra da Türkiye’de milyonlarca insanınızın konuştuğu bir 
dili buraya “bilinmeyen bir dilde” diye veya nokta nokta geçirmek Meclis 
Başkanlığının tasarrufu değil midir? Bu usulsüzlükleri sinemize mi çekelim? 
Her yapılan haksızlığın karşısında hazır duruşa mı geçelim? Ama azıcık iğneyi 
batırdığımız zaman kıyamet kopuyor. Muhalefet edeceğiz, bakın, söyleyeceğiz. 
Ha bazen tatlı olacak, bazen sert olacak, bazen hoşunuza gitmeyecek ama biz 
bu demokrasiyi, bu ülkede çok sesliliği, farklılığı yaşatmak zorundayız. Hep 
“Tek, tek…” diye diye tekliğe alıştınız, kendi sesinize alıştınız. Ben bugün 
gazetenin birinde şunu okudum, sanıyorum bugünkü gazetelerde: İsmet Paşa 
Atatürk’e geliyor, diyor ki: “Şu azınlıklarla ilgili bir yasa çıkaralım, susturalım 
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veya şey yapalım.” Atatürk “Dur bakalım, hazırlıklı değilim, hele git, biraz 
sonra gel.” diyor, çağırıyor oradakileri “Bahçedeki bütün çiçekleri koparın 
yalnız laleler kalsın.” diyor ve İsmet İnönü geldiği zaman “Ne istiyorsun? 
Buyur bahçe işte.” diyor, “Bir tek çiçek, lale kalmış, bunu mu istiyorsunuz?” 
diyor. Bakın, çok seslilik demokrasinin rengidir, çoğulculuk, katılımcılık. 

Ben burada, bu Mecliste şuna üzülüyorum: Üsluba, küfre, yani gerçekten 
daha iki gün önce burada kullanılan üsluplara. Ben Meclis Başkanlık Divanının 
biraz bunlara karşı tavır almasını da istiyorum, usulsüzlüklerinin 
giderilmesini… Bu kelimeler, bilinmeyen bir Kürtçe tutanaklara girmiyor ama 
en yakası açılmadık küfürler tutanaklara geçiyor. Bunun düzeltilmesi lazım. 
Meclis Başkanlık Divanını İç Tüzük’ü uygulamaya davet ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Kaplan. 
Buyurun. 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Ben, Meclis Başkanlığımızı özellikle 

bilinmeyen dil konusunda özür dilemeye, Kürtlerden özür dilemeye davet 
ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) Ve buradan hepinizden bir saygı, bir 
sevgi… Ama ne olur, küfürler, ne olur küfürler olmasın. Ne olur, ağır küfürler 
yapmasın kimse, birbirimizin yüzüne bakabilelim aynı uçakta, aynı lokantada, 
aynı sokakta karşılaştığımız zaman.  

Sayın Başkan, sizi de bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu dış 
gezileri de düzeltmezseniz sizinle de mahkemelik oluruz. Bunu da açık açık 
söylüyorum. Çok açık söylüyorum. Onlarca, yüzlerce dış geziye Tüzük’ün amir 
hükmüne rağmen DTP Grubu dâhil edilmemiştir. Bunu, bu konuda 
uyarıyorum. 

Teşekkür ediyorum sabrınız için Başkan, ama ne olur muhalefetin biraz 
eleştirisine de tahammül ve olgunluk.  

Teşekkür ediyorum. 
Saygılarımla. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Kaplan. 
Birleşime bir saat ara veriyorum. 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36’ncı 

Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, oturuma ara vermeden önce bir 

usul tartışması açtınız 63’üncü maddeye göre. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, İç Tüzük 63’e göre söz 

talebimiz var. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) – 63’üncü maddeye göre 2 lehte, 2 aleyhte söz 
vereceksiniz. Şimdi, 2 tane aleyte söz verdiniz. Ben de lehte söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN – Şimdi, bakın, Kamer Bey, Sayın Genç, yani sırf sizi lehte 
dinlemek için size söz veriyorum efendim. Yani ilk defa böyle lehte 
konuşacaksınız diye söz veriyorum. 

Buyurun. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım… Sayın Başkanım… 
BAŞKAN – Sizi de çağıracağım efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım, bizim yazılı 

müracaatımız var. 
BAŞKAN – Tamam, efendim. Gelsin konuşsun bakalım. Lehinde 

konuşacağı için ben çok mutluyum bugün. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım, bizim yazılı 

müracaatımız var. 
BAŞKAN – Sayın Elitaş, lütfen müdahale etmeyin benim yönetimime, 

ben söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Kamer Genç. Ama lehinde konuşmazsanız konuşmanızı 

keserim, onu da söyleyeyim size. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Lehte konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Aleyhte konuşursa mikrofonu kapatırım efendim. Benim için 

tarihî bir gün bugün. Kamer Bey benim için lehimde söz almış. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi 

benim izlediğim kadarıyla burada bir grup sözcüsü konuşurken iktidara çattı 
veya AKP Grubuna çattı. Sayın Başkan da AKP Grup Temsilcisinin söz 
istemesi dolayısıyla sataşmadan söz verdi. İç Tüzük’ün… 

BAŞKAN – Sataşmadan söz vermedim, yerinden açıklama yaptı efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Yani o da sataşmadan sayılır. 
BAŞKAN – Yerinden, oturduğu yerden açıklama yaptı. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, Sayın Başkan, o da sataşma yani. 

Yani konuşma ya kürsüden yapılır ya yerinden yapılır. Yani o bakımdan, bizim 
uygulamalarımız da böyle.  

BAŞKAN – Buyurun Sayın Genç. Devam edin o zaman, devam edin. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Yani neyse, yerinden söz verdiniz.  
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Bence Başkanlığın bu uygulaması gayet doğal. Çünkü İç Tüzük’te hüküm 
var. Diyor ki: Yani sataşma olduğu zaman sataşılan kişiye veya gruba söz 
verilir. Ha, çok ısrar ederse, Başkan ben o kanaatte değilim der de ısrar ederse 
sataşma olduğunu iddia eden kişi, o zaman Başkan Genel Kurulun oyuna sunar. 
Genel Kurul sataşma vardır veya yoktur diye bir karar vermediği takdirde… 
“Yoktur” derse zaten biter, bu İç Tüzük hükmü böyledir.  

Sayın Başkanımızın bu yöndeki uygulaması gayet yerindedir. Dolayısıyla 
Başkanlık Divanının bu noktada tenkit edilmesi bence hata. O bakımdan bu 
uygulamanız yerinde.  

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Başkanı kutluyorsun yani. 
BAŞKAN – Buraya kadar iyi efendim, tamam. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Sayın Başkan, gerçek tabii bu. Ancak, 

müsaadenizle bir iki şeyi daha ilave etmek istiyorum.  
Yalnız, grubunuz da sizi zor duruma düşürüyor. Nasıl şey ediyor? E siyasi 

bir iktidarsınız, altı senedir iktidardasınız. Hakikaten, çok tenkit edilecek 
icraatlarınız var. Şimdi, sizin her şeyde çıkıp da Başkanlık Divanına “Efendim, 
bana sataştı, söz verin.” demeye hakkınız da yok yani. Ortada fiili durumlar 
varken Başkanlık Divanındaki arkadaşları da zor duruma sokuyorsunuz; zor 
duruma sokmamanız lazım. Zor duruma sokmamanız için de… 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Muhalefetin eleştirilerine tahammülü 
olacak.  

KAMER GENÇ (Devamla) – …grup başkan vekillerinin, özellikle iktidar 
partisi grup başkan vekillerinin bu kadar ısrarcı olmaması lazım.  

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabii, biz milletvekiliyiz, bütçe müzakereleri 
yapıyoruz. Eskiden bütçe müzakereleri bu kadar dar bir kalıp içinde 
yapılmıyordu. Burada milletvekilleri çıkıyordu, enine boyuna fikirlerini 
söylüyordu, soruları soruyordu. Ama maalesef, bu tamamen ortadan 
kaldırılmış. Şimdi vatandaş bana soruyor: “Kamer Bey, sen niye 
konuşmuyorsun?” Yok, söz hakkımız yok. “Yoksa AKP’liler seni susturdu 
mu?” diyorlar. Yahu kim beni susturur kardeşim? Ama söz hakkı yok. Söz 
hakkı olmayınca… Biz İç Tüzük’e saygılı bir kişiyiz. Mesela, dün burada 
Enerji Bakanlığı bütçesi müzakere ediliyordu. Şimdi, Sayın Osman Pepe’nin 
oğlunun kurduğu bir 300 milyon… 

BAŞKAN – Sayın Genç, bakın… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bir şey söyleyeceğim de… 
BAŞKAN – Bakın, düne geçmeyelim, bugünle ilgili… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, biz bugünde kalıyoruz. 
BAŞKAN – Dün dündür.  
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KAMER GENÇ (Devamla) – Sayın Başkan, bakın, biraz önce 2 DTP’li 
arkadaşımız çıktılar, her şeyi konuştular. Ama bana o kadar da ambargo 
koymayın, rica ediyorum; bu kadar lehinizde de konuşuyorum.  

BAŞKAN – Çok iyi gidiyorsunuz, teşekkür ederim ama lütfen aynı 
düzeyde devam edin.  

KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, yani, yine bir şey söyleyeyim: 
Mesela, orada bir 300 milyon liralık tersane kurulmuş.  

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Yalova’dakini sor. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bu tersanede Sayın Enerji Bakanının 

oğlunun hissesi var mıdır yok mudur? Ben bunu soracaktım. 
Yine, mesela, bakın, Sağlık Bakanlığında şimdi bir karar alınmış: 

Devlet… 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Varsa bize ne?  
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim var, var, biliyorum.  
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Bize ne? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Var, var. Yani, neyse… 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Bizi ne ilgilendiriyor? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, ben, muhatabına soruyorum işte.  
BAŞKAN – Bakın, Sayın Genç, yine, karşı taraf cevap veriyor size. 

Şimdi, lütfen, lütfen… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, ayrıca, Sağlık Bakanlığı bir karar 

almış: Devlet hastanelerine ve üniversite hastanelerine giden vatandaşlardan 3 
lira muayene ücretini alıyor, özel hastanelere gidenlerden 10 lira alıyor. Bu ne 
demektir? Bu tamamen özel hastanelere asgari ücretli, fakir insanların 
gitmesini önlüyor. Bunun bir de uzun devrede bir amacı vardır. Yani, bu özel 
hastaneleri biraz iflas noktasına getirip, ondan sonra, zaten, piyasada bu özel 
hastaneleri toplayan bu İktidara yakın birkaç kişi var, bunları böyle 
toplayacaklar, ondan sonra da, bunu böyle… Neticede, hem vatandaş özel 
hastaneye gidemiyor, çünkü devlet hastanesinde çalışan doktor da mütehassıs, 
özel… 

BAŞKAN – Şimdi bunun tutumla ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Ama şimdi oraya geleceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Gelecekseniz bir an evvel gelin, süreniz bitiyor.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Ama şimdi, Sayın Başkan, şimdi… 
SUAT KILIÇ (Samsun) – Başkanın tutumuyla ne alakası var? 
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OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Cari giderleri de devlet ödüyor üstelik. 
Haksız rekabet. 

KAMER GENÇ (Devamla) – Tabii, öyle gidiyor. Sonra, bu faturaları da, 
eczanelere diyorlar “Siz tahsil edin.” Yani, o kadar kötü uygulamaları var ki.  

Hayır, bir milletvekili olarak, Sayın Başkan, yani, biz de, Başkanlık 
Divanının milletvekilinin haklarını korumasını istiyoruz. Koruması için de, 
işte, bu bütçelerde, bunların enine boyuna tartışılması gerektiğine inanıyorum.  

BAŞKAN – Tamam, tartışıldı, dün tartışıldı.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Yani, tartışılmıyor, o bakımdan… 
Şimdi, vatandaş bize diyor ki: Kardeşim bunları dile getirin.  
Şimdi, Sayın Başkanım, kusura bakmayın… 
BAŞKAN – Estağfurullah. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Tabi, bu vesileyle çıktık… 
BAŞKAN – Ben gayet rahat dinliyorum.  
KAMER GENÇ (Devamla) – İç Tüzük’ten doğan bir hakkımızı 

kullanırken, müsaade buyurun da, bir iki tane laf da biz söyleyelim.  
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Zaten AKP yandaşı! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Lehinize konuşuyoruz, ama bizim de 

lehimize bir durum olsun değil mi?  
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Zaten AKP’nin lehinde konuşuyorsun! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Arkadaşlar, yani, lehe durum yalnız Sayın 

Başkanın lehine değil, biraz da bizim lehimize olsun. O bakımdan, Sayın 
Başkanımız Meclisi gayet güzel yönetiyor, ama siz insicamı bozuyorsunuz da, 
ondan sonra da… 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Başkanın lehinde, AKP Grubunun 
aleyhinde konuşuyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) – Evet, tabii, o bakımdan… Değerli 
milletvekilleri… Neyse, tabii, Başkanımıza da saygı duyuyoruz. Öteden beri 
Parlamentoda beraber görev yaptığımız arkadaşımız. Onun için, burada, grubun 
kendisi üzerinde bu kadar tahakküm kurmasını da istemiyoruz, ama… 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Mahalle baskısından korunsun, mahalle 
baskısı yapıyorlar üstüne. 

KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, mahalle baskısı zaten var 
bunlarda, mahalle baskısı var.  
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Yani, bu bütçe nedeniyle, maalesef, inanmanızı istiyoruz, şurada, 
vatandaşın bize intikal ettirdiği birçok sorunu dile getiremiyoruz. Yani, 
önümüzdeki bütçeler müzakere edilirken, özellikle muhalefette bulunan 
gruplara da bunu belirtmek de istiyorum. Mümkün olduğu kadar bu bütçe 
müzakerelerinin bu kadar dar kalıplar içinde ve milletvekillerinin konuşma 
haklarını sınırlayan bir sistemle yürütülmemesi lazım. 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Bir de iki haftaya sığdırılmış. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bir de, Sayın Başkan, şöyle bir durum var, 

yani, müsaade ederseniz, o tutumunuzu da söyleyeyim.  
BAŞKAN – Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, her kürsüye çıktığım zaman, tabii, 

AKP’li bakanlarla ilgili olarak dile getirdiğim suistimalleri, hemen AKP grup 
başkan vekilleri çıkıyor, bana hakaret derecesinde… 

BAŞKAN – Size hakaret yaptırmam efendim. Olur mu öyle şey! 
KAMER GENÇ (Devamla) – …sataşmada bulunuyorlar. Ondan sonra ben 

sataşmadan söz istiyorum, bana söz vermiyorsunuz. Yani bu da sizin eksi 
tarafınız. 

BAŞKAN – Olur mu efendim! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Sizden rica ediyorum, bundan sonra benim 

konuşmam üzerine AKP’liler çıkıp da bize sataştığı zaman bize de sataşmadan 
söz verirseniz… 

BAŞKAN – Sayın Genç, karşılıklı olsun bu iş, siz de hakaret etmeyin, 
onlar da etmesin. 

KAMER GENÇ (Devamla) – Ben etmem, ben… Şimdi, Sayın Başkanım, 
benim söylediğim şeyler… Yapılmış bir suistimal var.  

BAŞKAN – Ama hakaret babında olmasın. 
KAMER GENÇ (Devamla) – “Suistimal yapılmıştır.” dediğimiz zaman bu 

hakaret değil ki yani adamın ismini söylüyorsun. Ya, işte diyorsun ki, 
kardeşim, senin oğlun, şurada, şu araziyi, şu gayrimenkulü, devletin malını 
haksız almış. Eğer haksız almamışsa çıkar, burada konuşur. Mesela, işte, bu 
Deniz Feneri olayında “Şu kadar para gelmiş.” diyoruz. 

BAŞKAN – Bak işte…  
SUAT KILIÇ (Samsun) – Başkanın lehinde konuş, lehinde! 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Kamer Bey, gazeteyi kapatıyorlar, seni 

kapatamıyorlar! 
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KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, şimdi, bakın Sayın Başkanım, 
benim kürsüde konuşmamı engelliyor, herkes söz atıyor bana. Ben hâlbuki… 
Böyle bir müzakere sistemi de yok.  

BAŞKAN – Efendim, diğer gruplar engelliyor sizi, AK PARTİ’den hiç ses 
çıkmıyor, bakın hiç ses çıkaran yok.  

KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, onlar da söz atıyor. 
Neyse Sayın Başkanım, bir de, siz de çok müdahale ediyorsunuz ama bu 

kadar lehinize konuştuk da müdahale de etmeyin.  
Neyse o zaman, ben, yine de size saygım gereği burada konuşmamı 

kesiyorum.  
Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Ben bu konuşmanızı saklayacağım hayat boyu. 
Sayın Afif Demirkıran, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından 

alkışlar) 
Siz de aleyhimde konuşmayın! 
AFİF DEMİRKIRAN (Siirt) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sabahki oturumda Demokratik Toplum Partisinin değerli temsilcisi burada 
konuşma yapar iken AK PARTİ belediyeleriyle ilgili bazı iddialarda bulundu. 
Ben, Siirt Milletvekili olarak bu iddiaların bir iki tanesine değinmek istiyorum.  

Doğrusu, orada tarım köy olarak… 
GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) – Olmaz ki Başkanım, tutumunuz 

hakkında söz almıştı! 
BAŞKAN – Sayın Kışanak…  
Tutumum hakkında söz almıştınız Sayın Demirkıran. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) – İddialara cevap verecekse 

Sayın Bakan cevap versin. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, bir iddiada bulunuyor, 

açıklama yapmasına müsaade etsin. 
BAŞKAN – Tamam efendim. 
GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) – Var daha, okuyamadım, zaman 

yetmedi.  
BAŞKAN – Sayın Demirkıran, artık konuşulmuş şeyi tekrar 

konuşmayalım. Benim tutumum hakkında bir şey varsa onu söyleyip oturalım 
efendim.  



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2083 
 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) – Bakın, kendisiyle ilgili bir 
iddia yok. 

AHMET YENİ (Samsun) – Siirt Milletvekili.  
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Şimdi, Sayın Başkanım… 
BAŞKAN – Sayın Demirkıran, fazla şey yapmayalım efendim. Benim 

tutumum hakkında söz verdim size. Onun için… 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Sayın Başkanım, sizin… 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) – Böyle bir usul olmadığını 

biliyorsunuz. Böyle bir şey yok.  
BAŞKAN – Oturur musunuz. Ben ikaz ediyorum efendim.  
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) – İkaz edin lütfen.  
BAŞKAN – Ben söyledim efendim. Oturur musunuz.  
AHMET YENİ (Samsun) – Ya niye konuşturmuyorsunuz? 
GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) – Böyle bir usul yok, konuşamaz. O 

zaman ben de söz istiyorum.  
AHMET YENİ (Samsun) – Niye rahatsız oluyorsunuz? 
BAŞKAN – Siz herşeyi söylüyorsunuz, bırakın o da söylesin, ne olur 

yani? Ne olacak yani? Aksini söylüyorsa ne var bunda? Yani illa sizin 
dediğiniz iddia doğru mu ki?  

Buyurun Sayın Afif Demirkıran. 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Sayın Başkanım, iddiaya konu olan bir 

ilin milletvekilinin kendisine söz verilip burada kendisini ifade etmesi kadar 
doğru bir yaklaşım olamaz. Bu da sizin tutumunuzun çok normal, tabii ve 
olması gereken bir şekilde olduğunun ifadesidir.  

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.  
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Dolayısıyla, değerli Başkanım, tabii ki 

arkadaşlarımız çıkacaklar buralardan tenkitlerde bulunacaklar. Dün grup başkan 
vekillerimizden bir tanesi -Bekir Bey- dedi ki: “Tenkitler yapılacaktır, muhalefetin 
gereğidir.” Ancak, tenkitlerin insaflı olması lazım, tenkitlerin doğruyu bulmaya 
yardımcı olması lazım, tenkitlerin yönlendirici olması lazım, tenkitlerin Türkiye’yi 
ileriye götürecek şekilde olması lazım. Yoksa, karalama kampanyalarıyla, 
karalama konuşmalarıyla bir yere vardırabilmemiz mümkün değildir.  

Şimdi gelelim konutlara. Tarım köy. Türkiye'nin her yerinde çok başarıyla 
Toplu Konut İdaresinin uyguladığı bir proje. Siirt’te de 2003 yılında… O 
zamanki belediye AK PARTİ’li belediye değil. Değerli arkadaşlarımızın o 
zamanki temsil edildikleri bir partinin belediye başkanı var. Toplu Konut 
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İdaresiyle beraber oturuyor ve bir proje hazırlıyorlar. Ve o zaman 150 adet 
konut yapmak üzere bir proje yapılıyor, Tarım köy olarak yapılıyor. Bunun 
nasıl olduğunu zaten arkadaşlarımızın hepsi biliyor. Derken… Tabii bu bir 
seçim ortamında, 2003 yılında oluyor ve o zamanki belediyemiz buraların 
köylülere bedava verileceğini muhtemelen ifade etmiştir, net olarak bir şey 
söylemiyorum. Eğer böyleyse… Daha sonra insanlar bakıyor ki, hayır, bu 
parayla verilecek, maliyeti neyse o maliyet üzerinden verilecek ve 55-56 milyar 
gibi bir meblağ. Dolayısıyla ilginin azaldığı görülünce bunların sayısı 150’den 
62’ye düşüyor. Ancak 62 tane konut yapılıyor ve bu konutlar ilana çıkıyor… 

GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) – Siirt’te bu evleri alabilecek parası 
olan sadece Mervan Gül’ün yakınları var.  

AHMET YENİ (Samsun) – Hatibi dinleyin. 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – …yapıldığı zaman ilana çıkıyor, hiç 

kimse ilgilenmiyor. 
GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) – Yakınlarından başka kimsede para 

yok. Eğer yoksa bu zaten soygunun ta kendisidir.  
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Siirt’te de açık, her taraftan insanlar 

gelip alabilecek durumda. Siirt’in 10-12 kilometre ötesinde, Siirt’teki köyleri 
akuple edebilmek üzere yapılmış, bence doğru, güzel bir proje. 

Derken aynı köyde oturan ve Belediye Başkanımızın da akrabalarının da 
içinde bulunan bir grup insan bu konutları alıyor.  

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) – Hepsi alıyor? “Bir grup” değil 
hepsi alıyor. 

AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Bu konutların tamamını… AK PARTİ 
akrabası değil ama herkes çok iyi biliyor ki bizim oralarda, köylerde insanlar 
zaten birbirine bir şekilde akrabadır ya bayanlar tarafından yahut da bir şekilde 
akrabadır, bir kan bağı vardır.  

GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) – Siz şuna da cevap verin: Siirt’te o 
evleri alabilecek Mervan Gül’ün yakınlarından başka hiç kimsede para yok. 
Bunun hesabını verin. Sadece Mervan Gül’ün yakınlarını zengin etmiştir. 

AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Dolayısıyla, o konutlar 56 milyara 
satılmıştır, uygun bir fiyata satılmıştır, TOKİ oradan kâr etmiştir. Bakın, bugün 
eğer o konutları almak isteyen birileri varsa aynı şartlarda, hatta yüzde 10 
indirime dahi devredeceğini söylüyor o köylüler. Yani, öyle, çok alanlar burada 
çok büyük bir avantaj sağlamamışlardır. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) – Soruşturma izni verdi mi 
vermedi mi? 

BAŞKAN – Sayın Demirtaş, bitiriyor zaten. 
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SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) – Bunun neresi yanlış? 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Ayrıca, yine Siirt’e toplu konut 

kazandırmak üzere… 
BAŞKAN – Efendim, siz söylediniz, şimdi o da cevap veriyor. 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Tamam, devam ediyorum efendim. 
…bir başka proje başlıyor. Bu proje ile ilgili daha sonra -olabilir ki çünkü 

iki üç sene içinde bu proje birkaç tane el değiştirmiş, doğrudur- yargıya intikal 
ediyor. Şu anda yargıda olduğu için proje durdu, proje yapılmadı, onu 
söyleyeyim, proje durdu… 

AHMET YENİ (Samsun) – Engellendi. 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Engellendi. Ancak olay yargıdadır. 

Yargıda olan bir meselede burada herhangi bir beyanda bulunmamızın doğru 
olmadığı kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, AK PARTİ’yle beraber Siirt’in çehresi değişmiştir. 
Bakın, altyapıyla ilgili bir projeden bahsediyor arkadaşlarımız. Yine 
kendilerinin Belediye Başkanı olduğu dönemde başlamış olan bir proje. 
Müteşekkiriz. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) – Sayın Başkan, biraz da usul 
hakkında konuşsun. 

AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) –Siirt’in altyapı projesi esasen proje 
olarak AK PARTİ’den önce başlamış. Ama AK PARTİ bunu geliştirmiş ve 
bugüne kadar götürmüştür. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) – Biraz da usule dair konuşsun. 
BAŞKAN – Sayın Demirkıran, bakın, keseceğim konuşmanızı. Lütfen… 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Kesiyorum efendim, bitiriyorum. 
BAŞKAN – Kesin lütfen. 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Bitiriyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Altyapısı… 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Bitiriyorum… 
Çünkü altyapıyla ilgili de iddia vardı. 
BAŞKAN – Yani nedir, niçin söz aldı? Sayın Elitaş, siz de yapmayın 

böyle ya! Yani bu kadar olmaz ki! Lütfen… Lütfen… 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Siirt’in altyapısı Avrupa Kalkınma 

Bankası ve Alman KFW finans kuruluşları tarafından finanse edilmiş 
uluslararası bir ihaledir. 
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AKİF EKİCİ (Gaziantep) – Sayın Başkan, ne alakası var? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Yani sizin keyfinize göre mi ben hareket edeceğim burada 

Sayın Elitaş ya!  
Sayın Afif Demirkıran… 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Uluslararası bir denetleme şirketi 

tarafından denetlemesi yapılmaktadır.  
BAŞKAN – Ne alakası var şimdi benim tutumla bunların, ne alakası var? 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) – Usul hakkında konuşsun 

Sayın Başkan. Usul hakkında konuşsun. 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Eğer orada veya bir başka yerde de 

herhangi bir şekilde bir yolsuzluk, bir usulsüzlük söz konusuysa tabii ki 
bunların üzerine gidilecek. Ama bu yapılanla AK PARTİ’nin yaptığı 
güzellikler… 

BAŞKAN – Sayın Demirkıran, lütfen. 
GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) – İzin vermediniz, vermediniz. Beş yıl 

boyunca AKP İktidarı, İçişleri Bakanlığı bu yolsuzluk karşısında kapı gibi 
durdu. Soruşturma yapılmasına izin vermediniz, vermediniz izin. 

AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – AK PARTİ önümüzdeki yirmi sene, 
otuz sene Siirt’e yetecek kadar su projeleri geliştirmiştir. Dolayısıyla ben bu 
açıklamayı zaruri gördüm.  

BAŞKAN – Ya böyle usul var mı şimdi, böyle usul var mı? 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) – Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK 

PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Yazık yani, ne kadar zaman kaybına uğradık. 
Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz.  
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Dünkü gündemde yer alan, İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz'ın, 
(2/406) esas numaralı Kanun Teklifi'nin, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine 
göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin bugünkü 
gündemde de yer alması gerektiği iddiasıyla Başkanın tutumu hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 3 94 27.5.2009 605-611 Meral  
Akşener 

Fatoş  
Gürkan 

Yaşar  
Tüzün 

 
İSA GÖK (Mersin) - Efendim, süre.. 
BAŞKAN - Sayın Gök, süreniz gidiyor, lütfen başlayın.  
İSA GÖK (Devamla) - Efendim, süremi sıfırlar mısınız Sayın Başkanım.  
BAŞKAN - Hayır sıfırlayamam, lütfen devam edin.  
İSA GÖK (Devamla) - Ne demek sıfırlayamam!  
BAŞKAN – Tamam… 
İSA GÖK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Meclis 

Başkanımızın tutumu hakkında İç Tüzük'ün 63'üncü maddesi gereği usul 
hakkında CHP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum.  

Arkadaşlar, Meclisin yönetimi İç Tüzük ile belirlenir. İç Tüzük'ün Genel 
Kurul çalışmaları kısmı madde 49'dan başlar. Gündem 49'dur. Gündemin nasıl 
oluşacağı, nelerin bulunacağı 49/ birinci fıkra, birinci bentte vardır, 
"Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" baştadır.  

Dün "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları"nda başlanılan yerde bizim için, 
CHP Grubu için ve Türkiye için son derece önemli olan bir konu vardı, 
İstanbul Milletvekilimiz Sayın Esfender Korkmaz'ın 5464 sayılı Banka Kartları 
ve Kredi Kartları Kanunu'na geçici bir madde eklenmesine ilişkin bir kanun 
teklifi vardı, (2/406). İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önerge "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları"nda var idi. 
Bugün aldığımız "Gündem"e baktığımızda; 94'üncü Birleşim, "Başkanlığın 
Genel Kurula Sunuşları" kısmında Sayın Esfender Korkmaz'ın bu kanun 
teklifinin yer almadığını görüyoruz.  

Sorun aslında şu: Sorun, Meclisin hiç de demokratik olmayan, Türkiye 
gündeminden uzaklaşıp ve ne yazık ki AKP Grubunun Meclisi bir dernekvari 
yönetmeye çalışmasının geldiği son noktadır. Doğrudan Danışma Kurulunu 
toplamayıp, Danışma Kurulunun karar almasını engelleyip, grup önerisiyle Genel 
Kurula gelip, milletvekillerini yalnızca el kaldırma-indirme makinesi olarak 
görüp, hiçbirisiyle kanunu tartışmadan buradan kanun geçirme, Başbakanın 
deyimiyle aslında, faşizan mantığının uygulaması işte budur. Budur asıl 
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uygulama. Bu, son derece İç Tüzük'e aykırı, demokrasiye aykırı, Meclisin Türk 
milletine olan sorumluluklarını yerine getirmesi noktasında son derce menfi 
sonuçları olacak bir uygulamadır. Bu yanlıştır. Ve özellikle Başkanlık, İç 
Tüzük'ten bağımsız olarak AKP Grubunun beyanları, İç Tüzük yorumları üzerine 
kararlar almamalı. Başkanlık İç Tüzük'ü hukukçu gözüyle yorumlamalıdır ve adil 
bir şekilde bu Genel Kurulun yürümesini sağlamak zorundadır.  

Dünkü tartışmaların özü neydi arkadaşlar? Türkiye ile Suriye sınırı 
arasındaki mayınlı arazilerin temizlenmesi ama aslında bu değil, mayınlı 
arazilerin temizlenmesi değil, ondan sonraki safha, yani oluşacak, elli yılı aşkın 
süredir ekilmeyen, sürülmeyen, asla kullanılmayan, ziraatçıların deyimiyle, 
altın değerindeki o toprakların kim tarafından nasıl kullandırılacağının 
çalışması vardı ve ne hikmetse, Sayın Başbakanın verdiği talimatla, bu Meclise 
verilen talimatla dün o kanun tasarısı geçirilmek için AKP Grubu tarafından 
Danışma Kurulu oluşturulmayarak, ortak karar çıkartılmayarak, Meclisin grup 
önerilerine dönüp, grup önerisi üzerinden çalıştırılarak, bir şekilde kanunun bu 
yanlış hâliyle geçmesini temin için AKP Grubunun Meclise tam bir dayatması, 
despot bir yaklaşımıyla karşı karşıya kaldık ama bu Meclis, grubumuz ve 
muhalefetteki arkadaşlar dirençlerini gösterdiler. Sizleri demokratik şekilde 
Mecliste çalışmaya, demokrasiye, İç Tüzük'e, Anayasa'ya ve genel anlamda 
vatana bağlılığa, vatan topraklarına bağlılığa sevk için bir mücadele sergilendi. 
Bu mücadele…  

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Ondan şüphen olmasın.  
İSA GÖK (Devamla) - Ondan şüphemiz var. Öyle bir var ki arkadaşlar, 

Allah aşkına.. Peki, bana şunu söyleyin arkadaşlar: O kanunu… 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Vatana ihanet ne demek?  
İSA GÖK (Devamla) - Öyle mi? Hemen konuşalım.  
Arkadaşlar, o kanunu, toprakların kullanımı konusunda neden peki bir 

türlü ayırmaya ilişmiyorsunuz?  
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - İsa Bey, ağzından çıkanı kulağın 

duyuyor mu?  
İSA GÖK (Devamla) - Mayınlı arazilerin temizlenmesine "evet", oy 

birliğiyle "evet", rahmetlilerimizi çıkartalım, 547 oyla "evet". Mayınlı arazi 
temizlensin, buna kimse hayır demiyor. Hayır diyenler niçin diyorlar? Bu 
toprakları, Türkiye-Suriye sınırı arasını bir uluslararası ihaleye, uluslararası 
şirketlerin kullanımına yani dış sermayeye alet etmeyin ve özellikle bu 
toprakları -Sayın Genel Başkanımızın dün dediği gibi- ora köylüsünün 
kullanımına sunun çünkü o topraklar ora köylüsünden istimlakle alındı. Ora 
köylüsünden alındı, mayın döşendi. Döşeyen kim? Türkiye Cumhuriyeti 
devleti. Nereye döşediğini en iyi biz biliyoruz. Haritalar devlette var. Mayınlar 
biliyorsunuz haritayla döşenir, koordinatları var. Bunu en iyi temizleyecek olan 
biziz, bizim ordumuz.  
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Bakın arkadaşlar, bugün Genel Başkan Yardımcımız sizlere, tüm 
Türkiye'ye bir şey açıkladı, dedi ki: Gürcistan'ın mayınlı arazileri temizlenirken 
NAMSA tarafından, malum, NATO'ya ikmal desteği verir. NAMSA, 
Gürcistan'daki mayınlı arazilerin temizlenmesinde ortak güç oluşturur. Bir tane 
üstyapı, bir kurum, bir kuvvet yönetir. Bu mayınlı arazilerin temizlenmesi 
konsorsiyumunun başına mayınlı arazilerin temizlenmesinde uzman bir ülkenin 
heyeti konur ve o işi o heyet üstlenir, o heyet yönetir.  

Arkadaşlar, Gürcistan'daki…  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, bunun sizin 

davranışınızla ne alakası var?  
İSA GÖK (Devamla) - Kendi milletvekilleriniz laf attı Sayın Grup Başkan 

Vekili!  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, sizin davranışınızla ne 

alakası var bunun?  
İSA GÖK (Devamla) - O zaman, sahip olunuz laf atmasınlar. O zaman, 

susturunuz laf atmasınlar.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın konuşmacının, Sayın 

Milletvekilinin beyan ettiği konu hakkında konuşması gerekir.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sataştılar…  
İSA GÖK (Devamla) - Biz laf atana cevap vermesini gayet iyi biliriz.  
Arkadaşlar…  
BAŞKAN - Sayın Gök…  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Sayın Milletvekilinin İç 

Tüzük hakkında konuşması gerekir. Ve sizin tutumunuzu eleştirmiyor. Ne 
alakası var bunun?  

BAŞKAN - Sayın Gök, benim tutumumun aleyhinde konuşacaktınız.  
İSA GÖK (Devamla) - Efendim, geliyorum. Hemen söyleyeyim Sayın 

Başkan. Tutumunuz aleyhine söyleyeyim.  
Burada hatip konuşurken AKP Grubunun kadrolu, muvazzaf görevlileri 

sol tarafa oturup mütemadiyen laf atıyorlar. (AK Parti sıralarından gürültüler)  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Konunun dışına çıkmamanız gerekir.  
İSA GÖK (Devamla) - O zaman engelleyin bunları; madde 63.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İç Tüzük elinizde, İç Tüzük'e uygun 

konuşun.  
İSA GÖK (Devamla) - O zaman engelleyin. Söz atma var. O zaman 

engelleyin bunları, atılmasın laf.  
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OKTAY VURAL (İzmir) - Muhalefeti susturamazlar.  
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Taciz ediyorlar.  
İSA GÖK (Devamla) - Arkadaşlar, Gürcistan'daki mayın temizleme işinin 

tepesinde Türkiye Cumhuriyeti vardı, Türk Silahlı Kuvvetleri vardı. Yani 
NATO, bünyesi içerisinde dünyadaki en etkili güç olarak Türk Silahlı 
Kuvvetlerini gördü, Gürcistan'daki mayın temizleme birliğinin başına 
Türkiye'yi koydu.  

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Azerbaycan…  
İSA GÖK (Devamla) - Pardon, Azerbaycan.  
Türkiye'yi koydu ama siz orada NATO adına temizlik yapan Silahlı 

Kuvvetlerimizi Güneydoğu'daki mayının temizlenmesinden uzak tutuyorsunuz.  
ASIM AYKAN (Trabzon) - Yalan söylüyorsun. Öyle bir şey yok.  
İSA GÖK (Devamla) - Bu nasıl bir mantık! Ve sonra diyorsunuz ki "Ha 

tutarız." Ee tutarsınız tabii ki! Siz öyle bir siyasi iradesiniz ki istediğinizi 
yaparsınız, istediğinizi.  

ASIM AYKAN (Trabzon) - Olur mu öyle şey? Doğru değil.  
İSA GÖK (Devamla) - Arkadaşlar, uzak tuttuğunuz gibi, oradaki 

toprakları da enteresan bir şekilde uluslararası ihaleye çıkartacağınızı 
söylüyorsunuz. Uluslararası ihaleden sonra Türk yargısı oraya müdahil olamaz, 
oraya giremez. Uluslararası ihaleyle giren şirket orada… Diyorsunuz ki "Petrol 
Kanunu var, Maden Kanunu var, madenlerimize ellemeyecekler."  

Arkadaşlar, üstü kullanma hakkını verdiğiniz uluslararası şirket varken 
orada petrol de bulsanız oraya giremezsiniz. Altta maden de bulsanız oraya 
giremezsiniz, su da bulsanız giremezsiniz çünkü oranın zilyetliğini, uluslararası 
anlaşmalar öncülüğünde, kırk dört yıllığına terk ediyorsunuz. Devletler 
arasındaki anlaşmalarda toprak terki yoktur. Var, Çin'le Japonya arasında 
Singapur vardı. Hatırlayın bir, oradaki adaların değişimi konusunda kırk 
dokuz-elli yıla yakın her iki ülke birbirini âdeta boğazlamaya kalktı. Üç yıl 
önce o uluslararası anlaşmayla devredilen ülke topraklarını geri kazandılar, 
bayram ettiler. Yani biz bu bayramı elli yıl sonra yapacağız diye sevinecek 
miyiz? Bunun artık bilincine varın. Bu mayınlı araziler konusunda Türkiye'nin 
muhalefetinin farkına varın, Mecliste bugün bu kanunu…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
İSA GÖK (Devamla) - Efendim, ek süre istiyorum.  
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen.  
İSA GÖK (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım.  
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Bu hataların farkına varın, Meclisi zorla, cebren, baskıyla, grup 
kararlarıyla yönetmeye kalkmayın. İlla, bu kanunu geçireceğiz, bu 
topraklarımızı -amiyane tabirle- peşkeş çekeceğiz diye Meclisi zorlamayınız, 
Meclisi germeyiniz, Türkiye'yi germeyiniz. Bu herkesin hayrınadır, bu bizim 
size yine bir ihtarımızdır.  

Efendim, saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gök.  
Başkanlığın tutumunun lehinde, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ. 

(AK Parti sıralarından alkışlar)  
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Başkanlığın tutumunun doğru olduğunu ifade ediyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bozdağ.  
Başkanlığın tutumunun aleyhinde konuşmak üzere Kayseri Milletvekili 

Sayın Mustafa Elitaş. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben de aleyhinde istiyorum.  
BAŞKAN - Sayın Genç, doldu.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
İç Tüzük 37'nci madde açık ve İç Tüzük'ümüzde maalesef bazı açık 

olmayan hükümlerden dolayı ve özellikle de Genel Kurulu oyalama stratejisi 
izlendiği taktirde maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmasının 
engellenmesi hoş olmayan tablolar ortaya çıkarıyor. Şu da gösteriyor ki bu 
Meclisin, özellikle bu İç Tüzük'le ilgili uzlaşmanın, anlaşmanın olmadığı süreç 
içerisinde İç Tüzük maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmasına 
büyük bir engel ortaya çıkarıyor.  

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - AKP kendine engel oluyor, kendine.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Geçenlerde bir arkadaşımızın söylediği 

gibi, acil bir şekilde İç Tüzük'ün değiştirilmesi gerekiyor. İç Tüzük'ün olmadığı 
konumlarda teamül geçerli ama Sayın Başkan, bu teamülün olmasına rağmen, 
yıllardır bu İç Tüzük uygulanırken teamül olmasına rağmen, İç Tüzük 63'e göre 
bunun açılmasının, açılmasına imkân verilmesinin uygun olmadığını 
düşünüyorum.  

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elitaş.  
Başkanlığın tutumunun lehinde konuşmak üzere Kahramanmaraş 

Milletvekili Sayın Veysi Kaynak.  
Buyurun Sayın Kaynak. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
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VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; bu hususta Meclis Başkanımızın tutumu, İç Tüzük'ümüzün 
49'uncu maddesine uygundur. Oylaması yapılacak işler belli bir günde 
yapılabilir ve bu hususta Mecliste bir teamül oluşmuştur. O yüzden Başkanın 
tutumu lehine söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaynak.  
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan…  
BAŞKAN - Sayın Vural... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, İç Tüzük 61'e göre, üzerinde 

söz almak için talepte bulundum. Lütfen, bu konuda İç Tüzük hükümleri 
gereğince bu talebimin yerine getirilmesini arz ediyorum.  

BAŞKAN - 63'e göre…  
OKTAY VURAL (İzmir) - 61'inci maddeye göre efendim.  
BAŞKAN - Hayır, usul tartışması açtık, lehte, aleyhte ikişer kişiye verdik.  
OKTAY VURAL (İzmir) - 61'e göre, lehte, aleyhte ya da üzerinde 

konuşmayla ilgili Genel Kurulun karar vermesi gerekiyor.  
BAŞKAN - Orada ama "Genel Kurul gerekli görürse…" diyor.  
OKTAY VURAL (İzmir) - "Gerekli görür"ü, Genel Kurulun onayına 

sunun efendim.  
BAŞKAN - Peki.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Neyi onaya sunacağız Sayın Başkan?  
ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Sen mi yönetiyorsun, Başkan mı?  
 (MHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)  
OKTAY VURAL (İzmir) - Toplantı yeter sayısı istiyoruz.  
BAŞKAN - Sayın Vural'ın talebinin üzerinde oylama yapmadan evvel bir 

yoklama talebi vardır.  
Şimdi, bu talebi yerine getireceğim.  
Önce, yoklama talebinde bulunan sayın üyelerin isimlerini okutup salonda 

bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim. Yeterli sayıda sayın üye salonda 
hazırsa elektronik cihazla yoklama yapacağım.  

Üyelerin isimlerini okuyorum: Sayın Şandır, Sayın Vural, Sayın Günal, 
Sayın Toskay, Sayın Korkmaz, Sayın Atılgan, Sayın Akkuş, Sayın Nalcı, Sayın 
Uslu, Sayın Homriş, Sayın Durmuş, Sayın Torlak, Sayın Asil, Sayın Bal, Sayın 
Kutluata, Sayın Çelik, Sayın Enöz, Sayın Taner, Sayın Çakmakoğlu, Sayın 
Paksoy.  
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Yoklama için üç dakika süre veriyorum.  
Adlarını okuttuğum sayın üyelerin yoklama için elektronik cihaza 

girmemelerini rica ediyorum.  
Yoklama işlemini başlatıyorum.  
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)  
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. Sayın milletvekilleri, konu 

üzerinde söz verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul 
etmeyenler… Kabul edilmemiştir. Tutumumda bir değişiklik yoktur.  
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Bir konunun iki sefer yapılan işari oylamasında karar yeter sayısı 
bulunamamasından sonra, yapılacak üçüncü oylamanın açık oylama 
şeklinde yapılması talebinin yerine getirilmemesi nedeniyle Başkanın 
tutumu hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 3 95 28.5.2009 716-726 Nevzat 
Pakdil 

Fatoş Gürkan Yaşar Tüzün 

 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, tutumunuzun lehinde 

konuşmak istiyorum.  
BAŞKAN - Evet, sayın Şandır, tutumumun aleyhinde söz almak istiyor.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Tutumunuzun aleyhinde konuşmak 

istiyorum.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, ben de aleyhinde söz 

istiyorum.  
BAŞKAN - Evet, Sayın Okay, size de vereceğim efendim.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, lehinde talep ediyorum.  
BAŞKAN - Buyurun efendim.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bakın, önem verdiğimiz bir hususu her defasında burada tekrarlıyoruz: 
Uzlaşma. Bu uzlaşma kelimesini 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Ee 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - "Ee"si yok Sayın Milletvekili, kahvede 

konuşmuyorsunuz. (AK Parti sıralarından gürültüler)  
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Ya bir dinleyin ya, bir dinleyin lütfen ya.  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Ne yapmamızı istiyorsunuz?  
Bir uzlaşma talebiyle bugün birlikte bir Danışma Kurulu kararını oyladık, 

kabul ettik ve yeni bir kanuna başladık. Bu kanuna başlarken grup başkan 
vekilleri arasındaki mutabakatımız mayınlı arazilerin temizlenmesiyle ilgili 
muhalefetin taleplerine uygun bir düzenlemeyi yarın yapacağımız, bunun için 
de bugün ortak bir komisyon kurarak çalışacağımız noktasındaydı. Varılan 
nokta -Sayın Bozdağ burada, Sayın Kaplan burada, bu toplantıya katılan 
arkadaşlarımız- toplantının sonucunda bir mutabakat oluşturulamadığı 
noktasında. Dolayısıyla, muhalefet partileri olarak biz, bu kanunda varılan 
uzlaşmanın veya varılan mutabakatın geçerli olmadığı kanaatindeyiz. 
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Dolayısıyla, diyoruz ki, biz Sayın Başkanın müdahalesine itiraz ediyoruz. 
Sayın Başkan diyor ki: "Şartları zorlarsanız" Yani bu şartların zorlaması bu İç 
Tüzük'ün içerisinde olması hâlinde sizin böyle bir takdiriniz var mı Sayın 
Başkan?  

BAŞKAN - Sayın Şandır, sözünüzü kesmek istemiyorum ama nezaketen 
şunu söylemek istiyorum.  

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Kesmeyiniz sözümü.  
Şimdi, bakınız efendim 
BAŞKAN - Efendim, bakınız, söylediğiniz husus farklı.  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Efendim, müsaade ediniz, müsaade 

ediniz...  
BAŞKAN - Neyse, ben de size sonra cevap vereyim, buyurun.  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - 20 tane milletvekili İç Tüzük'ün 

143'üncü maddesine göre bir açık oylama talebinde bulunmuştur. Açık oylama 
talebi, 143'üncü maddeye göre, oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş 
olması gereklidir. Şart bu. Başka bir şart yok. Oylamaya geçilmeden önce 
verilmesi gerekir. Oylamaya geçilmeden önce verdik mi? Verdik. Efendim, 
oylama dediğiniz hadise, yani birinci oylamayı yaptınız, bitti. İkinci oylamayı 
yaptınız, o da bitti. Üçüncü oylamaya geçiyorsunuz. Oylama… Burada 
deniliyor mu ki "Karar yeter sayısı oylamalarında devam eden oylama 
sayılmaz." diye bir husus mu vardır? Oylama, oylamadır. Biz de bunu ifade 
ediyoruz. Yani bunun…  

NURİ USLU (Uşak) - Olmaz.  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - "Olmaz." demekle… Yani birincinin 

yaptığı kuraldır diye bir husus yok arkadaşlar. Hukuk devletiysek, hukuka 
dayalı çalışıyorsak bu İç Tüzük'e göre, uymak mecburiyetindeyiz. Bu İç Tüzük 
işimize gelse de hoşumuza gitse de bizi, hepimizi bağlayıcıdır. Muhalefet 
partileri olarak İç Tüzük'e dayalı olarak muhalefet yapma hakkımızı elimizden 
alamazsınız. Biz bunu istiyoruz. Sayın Başkan da bu noktada tarafsız olmak 
mecburiyetindedir. Yani "Zaman çalmak, engellemek için şartları zorlamayın." 
tabiri doğru olmamıştır, Sayın Başkan. Muhalefeti bu anlamda 
suçlayamazsınız. Muhalefet partilerinin İç Tüzük'e dayalı olarak ortaya 
koyduğu muhalefeti "şartları zorlamak" olarak niteleyemezsiniz. O zaman bir 
güvensizlik ortamı olur. Size güvenimizi kaybettiğimiz takdirde bu Genel 
Kurul da çalışamaz hâle gelir. İstirham ediyorum. Açık oylama… Ne olur? 
Açık oylama beş dakika sürer. Bunu niye zorluyoruz? Ben tavrınızı ve o 
sözünüzü doğru bulmadığımı ifade ediyorum.  

Teşekkür ederim.  
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.  
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Tutumumun lehinde, Sayın Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili.  
Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
Değerli arkadaşlar, İç Tüzük 143'üncü madde üzerinde bu tartışmayı 

yapıyoruz. İç Tüzük açık. İç Tüzük'ün 143'üncü maddesinin ikinci fıkrası açık 
oylamaya nasıl geçeceğiyle ilgili düzenlemeyi yapmış. Birinci fıkrada diyor ki: 
"Eğer on beş milletvekili yazılı bir istemde bulunurlarsa açık oylama 
yapılabilir." İkinci fıkrada: "Bu husustaki önergelerin, oylamaya geçilmeden 
önce Başkanlığa verilmesi gerekir."  

Şimdi, birinci oylamayı Sayın Başkan yaptı. Sayın Başkan birinci 
oylamada karar yeter sayısı olmadığından dolayı ara verdi. İkinci oylamada 
yine karar yeter sayısı olmadığından dolayı ara verdi. Üçüncü oylamada, 
oylama işlemi devam ettiğinden dolayı Sayın Başkanın bu konuda herhangi bir 
karar değişikliğine gitmesi, İç Tüzük'ün 143'üncü maddesinin birinci fıkrasını 
uygulayabilmesi İç Tüzük ihdası anlamına gelir, yaptığımız işlemlerin 
tamamıyla İç Tüzük'e aykırı bir şekilde ve tereddütlü hâle gelmesine sebebiyet 
verir. Burada oylama işleminin başladığını, bittiğini varsayarsak eğer -ki 
bundan birkaç ay önce bir konu ortaya çıkmıştı- nasıl ki bir oylamanın 
bitmesinden önce biz komisyonun oradan kalkmasını, komisyon ve hükûmet 
olmadan bu işin bittiğini ve bir sonraki yasaya geçmemiz gerektiğini ifade 
ettiğimizde Başkanlık Divanı bunu kabul etmemiş, "Başlamış işlemi 
bitirmediğimden dolayı başka bir konuya geçemem." diye ifade etmişse, aynı 
durumda da oylama işlemi, birinci oylama, ikinci oylama, üçüncü oylama 
şeklinde tekâmül eden, devam eden bir iş olduğundan dolayı, birinci oylamanın 
başlamasıyla bu işleminin devam etmesi gerekir.  

Değerli milletvekilleri, iki gündür, iki haftadır, üç haftadır uğraştığımız 
mayın yasa tasarısıyla ilgili, bugün grup başkan vekili arkadaşlarımızla 
yaptığımız istişare sonucunda tekriri müzakere önergesi vermeye karar verdik. 
Nitekim Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bekir Bozdağ, Milliyetçi Hareket 
Partisinden Sayın Mehmet Günal, Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Akif 
Hamzaçebi ve Demokratik Toplum Partisinden Sayın Hasip Kaplan'ın 
oluşturduğu bir heyet, kafalardaki istifhamı -açıkça şunu ifade ediyorum, her 
yerde de söylüyoruz- mayın temizleme yasasıyla ilgili konulardan ben 
milletvekili olarak, Grup Başkan Vekili olarak, Hükûmetimizin getirdiği 
tasarının, muhalefetin, kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin kafalarındaki 
soru işaretini bırakacak, istifham ortaya çıkaracak herhangi bir hüküm 
olmadığına kesin ve yürekten inanıyorum. Maddeler açık, kanun tasarısı açık, 
şartları, hepsini sıraya koymuş ama muhalefet partisi milletvekili 
arkadaşlarımızın, sivil toplum örgütlerinin bu konuda çeşitli istifhamlarının 
olduğunu da söylüyoruz.  

Nitekim, grup başkan vekillerinin Danışma Kurulu toplantısında şunu 
söyledik: "Yaptığımız yasa ne sınırın başkalarına peşkeş çekilmesine ne İsrailli 
bir firmanın bu konuda ihale almasına ne de önceden belirlenmiş bir kişiyi 
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tespit eden ihalenin sanki daha önceden tespit edilmiş isme verilmesi 
konusunda herhangi bir hüküm içermiyor ama kafalarda bir soru işareti var, bu 
soru işaretini kaldırmak da bizim görevimiz." diye ifade ettik. Hani, Mimar 
Koca Sinan'ın "bir minaredeki eğrilik" diye ifade edilen bir tarz vardı, hepiniz 
bilirsiniz. Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minaresi eğri demişler, bunun 
üzerine Mimar Koca Sinan: "Gelin bakalım, bunu-kafasında istifham olanları- 
tutun ipi, çekin bu minareyi düzeltelim. Düzeldi mi?" "Olmadı." "Biraz daha 
çek. Düzeldi mi?" "Olmadı." "Biraz daha çek." "Tamam düzeldi." demişler. Biz 
de şu anda Mimar Sinan'ın Selimiye Camisi'nin minaresini düzeltme işini 
yapıyoruz. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler) Bizim niyetimiz, inancımız 
bu. Kafalardaki istifhamı çözmek için gayret ediyoruz ama…  

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sayın Elitaş, bu benzetme hiç hoş olmadı.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar…  
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Hiç olmadı, hiç olmadı…  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar, müsaade 

edin.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Bundan sonra minareyi düzeltirsiniz!  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Saygıdeğer milletvekillerim… 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Minare değil, minberiniz bozuk. 

Minberiniz bozuk, mihrabınız bozuk.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Saygıdeğer milletvekilleri, ben bu 

yasanın, ben bu tasarının doğru olduğuna inanıyorum. (CHP ve MHP 
sıralarından gürültüler) Ben bu yasanın doğru olduğuna inanıyorum. Bu 
yasanın doğru olduğunu ve hiç kimseye, hiçbir kurum ve kuruluşa peşkeş 
çekilmediğini…  

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Biz inanmıyoruz… 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...çünkü yasada açık. "İster bölerek 

verebilirsiniz, öncelikle bunu temizleme şartınız var." diye ifade ediyor.  
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - İbreniz şaşmış, ibreniz 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Açık ve net ifade ediyor ama 

kafalardaki istifhamı, zihinlerdeki bulanıklığı ortadan kaldırmak üzere 
arkadaşlarımız toplandılar.  

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Bütçede para yok devletin 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Arkadaşlarımızın toplantı süresince 

yapılan işlem şu: Sayın Bozdağ'a sordum: Ne yaptınız?  
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Bu ülke sıkıntıya hep böyle geldi.  
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Muhalefet partisinin milletvekili 
arkadaşları konuyla ilgili önergelerini getirdiler. Onların önerileri, onların 
tarzları, onların düşüncelerini biz grup olarak değerlendireceğiz. Sizin 
grubunuzu... Biz de tekliflerimizi onlara sunduk, siz de grup olarak 
değerlendireceksiniz. Bir orta noktayı bulmaya gayret ediyoruz ama şuna ısrar 
ederseniz: İllaki "Benim dediğim şu olmazsa olmaz." derseniz, biz burada 
"Olmazsa olmaz." diye ifade edersek 

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) - Ama Mustafa Bey, 
bizimki daha dürüstçe.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - "İllaki bunu, 4'ü, 5'inci, 6'ncı maddeyi 
çıkaracağız." diye ısrar edersek... Zaten tekriri müzakere istememize gerek 
yoktu. İstifhamları ortadan kaldırmak amacıyla... Siz tekliflerinizi verdiniz, 
bütün siyasi parti, muhalefet parti grubu arkadaşlarımız teklifini verdi, Sayın 
Grup Başkan Vekilimiz de AK Parti Grubunun teklifini verdi. Yarına kadar biz 
bunları değerlendireceğiz, orta noktayı bulmak için elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz. Onu ifade etmeye çalışıyorum.  

Bakınız, şu anda 143'üncü maddenin uygulanması konusunda Başkanlık 
Divanının tutumunun, davranışının doğru olduğunu ifade ediyorum. Aksine bir 
yapılan eylem İç Tüzük ihdası anlamına gelir. Sayın Başkanın tutumunun 
doğru olduğu görüşünü beyan ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar)  

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sayın Başkanım, benzetmen hiç hoş 
olmadı. Bu benzetmeyi size iade ediyorum. (AK Parti sıralarından "Biz de sana 
iade ediyoruz." sesleri)  

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.  
Tutumumun aleyhinde Ankara Milletvekili Sayın Hakkı Suha Okay.  
Sayın Okay, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  
Aslında, salı günü, çarşamba günü yoğun ve gergin bir Parlamento 

çalışmasını geride bıraktıktan sonra bugün, yeniden Parlamentoda grubu 
bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleri Sayın Meclis Başkanının 
başkanlığında bir Danışma Kurulu toplantısı yaptı, orada da bir uzlaşma 
sağlanmadı. Bilahare Sayın Başkan Pakdil'in yönetimindeki Genel Kurul 
toplantısı ertelendi ve Parlamentoda olan tüm siyasi partilerin grup başkan 
vekilleri bir araya geldik. Sayın Savunma Bakanımız da geldi ve bu mayınla 
ilgili yasada ciddi anlamda kamuoyunda da siyasi parti gruplarında da kimi 
tereddütler oluştuğu ve çok tartışmalı hâle geldiği, iki haftadır süren 
tartışmaların Parlamentonun çalıştırılmaz hâle gelmesinden dolayı 
saygınlığının zedelendiği, zedelenmekte olabileceği endişeleri de paylaşılarak, 
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gelin, birlikte bu yasaya ilişkin tereddütleri ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi 
yapalım mutabakatı oldu. Bu mutabakat uyarınca bir Danışma Kurulu önerisi 
geldi ve Parlamentonun bugün, yarın ve önümüzdeki hafta çalışma programı 
hazırlandı. Akabinde, Sayın Bozdağ'la birlikte diğer grubu olan siyasi 
partilerden birer arkadaş, birlikte, bu yasaya ilişkin bir çalışma yapmak üzere 
bir araya geldiler.  

Açıkçası, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak, arka, 
Başkanlık odasında da ifade ettiğim gibi, ben, Sayın Millî Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül'ün görüşleri doğrultusunda yapılacak her türlü değişikliğe de imza 
atacağımı söyledim çünkü Sayın Bakan diyor ki: "Bu yöntemle şeffaflık ve 
rekabet ortadan kalkar, sınır güvenliği ortadan kalkar, yer altı kaynaklarımız 
yabancı ellere geçer ve bu yasa bu hâliyle kabul edilebilir değildir." Sayın 
Bakanın bu ifadesi, bu ifadesi (AK Parti sıralarından gürültüler) Rica edeyim, 
bakın, laf atabiliriz hepimiz birbirimize.  

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Bakanınız söylüyor, biz değil.  
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) - Bu benim ifadem değil. 23 Mayıs 

2009 Cumhuriyet gazetesi, Murat Kışlalı'yla yaptığı söyleşi. Bunu biz dün de 
Sayın Canikli de "Nerede söyledi? Yok böyle bir şey." dedi. Birlikte Habertürk 
programındaydık, getirdim, gazeteyi koydum. Bugün, Sayın Bakan, bu sözleri 
aynen Adalet Komisyonunda ifade etti.  

Şimdi sorun, Sayın Bakanın sözlerini söyledi, söylemedi değil, Adalet 
Komisyonu tutanakları ortada, gazete ortada. Şimdi sorun, bu noktaya 
geldikten sonra şu beklenebilir: Evet, siyasi parti grupları bu yasada ortak bir 
iradeyi oluşturur ve bu Parlamento çalışmasının önü, bu tıkanıklık açılabilir. 
Ama gelin görün ki Sayın Bozdağ'la yapılan toplantıda bir ortak noktaya 
varılmamış, varılma ihtimali de kalmamış. Arkadaşların ifade ettiği bu. Ama 
belki bu ifade, yanlış anlaşılmalar da olabilir dersiniz ama bugün Sayın Elitaş 
buraya geliyor, diyor ki: "Mimar Sinan", "minare", "ip." Yani kardeşim boşa 
konuşuyorsunuz diyor.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Meclis Başkanının huzurunda da 
aynı şeyi söyledim.  

HAKKI SUHA OKAY (Devamla) - Ben de Meclis Başkanının huzurunda 
çok şey söyledim Elitaş, onları konuşmayalım. Ama oradaki söylediklerimiz 
bir yana ama bu Genel Kurulda, Parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin, 
grup başkan vekillerinin ortak bir iradeyle ve Sayın Bakanın da katılımıyla, 
gelin, birlikte bir şeyleri düzeltelim, yeniden ele alalım noktasına gelindiğinde, 
eğer olay, hâlâ, sadece 3 kişiyle ipi çektiriyoruz görüntüsünü verelim ama biz 
aslında hiçbir şey yapmayalım deniliyorsa, bu önce siyasi parti gruplarına karşı 
çok büyük haksızlıktır, sonra kamuoyuna. Bugün bütün televizyonlar mayınla 
ilgili yasanın Genel Kurulda geri çekildiğini söyledi ve biz güven üzerine 
buradayız. Ama anlaşılan o ki, biz bugünü atlatalım, yarın tekrar bunu hiçbir 
değişiklik yapmadan yeniden getirelim ve böylece bir gün daha geçmiş olur 
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ama bu tartışmalı yasayı bu hâlde geçirelim... Bu tartışmalı yasayı AKP 
çoğunluğunun oylarıyla geçirebilirsiniz ama önemli olan, bu Parlamentoda ve 
toplumda oluşan uzlaşmayı Parlamentoya yansıtabilmek.  

Şimdi bir taraftan yasayı geri çekeceksiniz ve bunu Sayın AKP Grup 
Başkan Vekilleri geri çektiğini ifade edecek, ondan sonra da "Ya biz sizi 
kandırıyoruz, minareyi iple düzeltiyor görüntüsünü veriyoruz." Bu, bence bu 
Parlamentonun Genel Kuruluna da yapılan çok büyük haksızlıktır.  

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Vallahi yakışıyor!  
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Yukarıda Allah var, böyle değil.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ayıp denen bir şey var.  
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen Hatibi dinleyelim.  
Buyurun Sayın Okay.  
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) - Ben, Sayın Başkanın tutumuyla 

bağlantılı olarak, Değerli arkadaşlarım, İç Tüzük'ün 1'inci maddesi oturumu 
tanımlıyor: "Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir." diyor.  

Şimdi çok doğal ki o mutabakat sağlanmayacağı ve isabetli bir karar 
vermişiz ki Sayın Elitaş bunu minare örneğiyle ifade ediyor. O zaman 
muhalefet partileri de İç Tüzük'ten aldıkları yetkiyle gerekli muhalefetini 
yapacaklar. Şimdi kamuoyunun, Muhalefet partilerinin kandırıldığı bir noktada 
"Uzlaşarak geçirelim bu vatandaşlık kanununu." dediğimiz aşamada muhalefet 
partileri gereğini yapmakla yükümlü kalıyorlar.  

Nedir olay? Sayın Başkan karar yeter sayısı istendiği için oyladı. "Karar 
yeter sayısı yok." dendi, birleşim kapandı. İkinci birleşim açıldı, karar yeter 
sayısı istendi, aynı işlemle, işaret oyuyla.  

ÜNAL KACIR (İstanbul) -İstenmeden yapıldı.  
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) - Bir dakika beyefendi, bir dakika.  
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen hatibe müdahale etmeyelim. Sayın Kacır, 

lütfen.  
Sayın Okay, buyurun efendim.  
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) - Ünal Bey, konuşmayalım. Şimdi ciddi 

bir şey konuşuyoruz.Yani bırak sen şimdi.  
Tekrar oturum yeniden kapandı. Üçüncü Oturum, muhalefet partileri 

bunun açık oylamayla yapılmasını söyledi. Nedir olay? Oylama biçimine 
ilişkin bir değişiklik istedik. Oylama işaret oyuyla başladı ilanihaye işaret 
oyuyla devam edecek diye bir kural yok. Oylamanın biçiminde biz işaret değil, 
şimdi açık oyla, elektronik oylamayı istiyoruz.  

Şimdi bu elektronik oylamadan niye kaçıyoruz? İşaret oyuyla başlandı 
ama işaret oyuyla sonuç alınamadı. İşaret oyuyla sonuç alınamadı, artık o, yok 
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hükmünde. Her oylama yeni bir başlangıçtır. Önceki oylamaya bakıp "Biz 
işaretle başladık, işaretle devam edeceğiz" gibi bir teamülden bahsetti Sayın 
Başkan, ben öyle bir teamülün bu İç Tüzük'ün içerisinde yerini bulamadım. 
Bizler oylamanın yönteminin işaret değil açık oylama yapılması yolunda 
düşüncelerimizi ifade ettik ve Sayın Başkandan da bu konudaki tutumunu 
benimsemediğimiz için tutumu aleyhine söz istedik.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN - Buyurun Sayın Okay.  
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) - Açıkçası bu yöntem yani 20 tane 

milletvekilinin -her ne kadar İç Tüzük'te 15 yazıyorsa da 20 milletvekili olarak 
verdik- açık oylama istemi yok farz edilerek işari oyla yapılan bu oylama, 
bizim görüşümüze göre, açıkça, eylemli bir İç Tüzük ihlalidir. Parlamentonun 
böyle bir İç Tüzük ihlaline fırsat vermesini ve göz yummasını da kabul 
etmemiz mümkün değildir. O nedenle Sayın Başkanın tutumu hakkında söz 
aldım.  

Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Okay.  
Evet, tutumumun lehinde Sayın Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekili.  
Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Başkanlık Divanının tutumunun lehinde söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum.  

İç Tüzük'ün 143'üncü maddesi gayet açık, sizlerle bir kez de ben 
paylaşmak istiyorum: "Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna 
yahut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması 
en az onbeş milletvekilinin yazılı istemine bağlıdır.  

Bu husustaki önergelerin, oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş 
olması gereklidir. Başkan, oylamaya geçmeden önce, açık oy istemi olduğunu 
bildirir ve önerge sahiplerinden en az onbeşinin Genel Kurul salonunda 
bulunup bulunmadığını tespit eder."  

Şimdi, buradaki iki fıkrayı birlikte değerlendirdiğinizde, tartışmasız, 
izahtan vareste bir şekilde ortaya çıkan şey şu: Açık oylama isteminin 
oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa iletilmiş olması şarttır, bir; Başkanın bu 
istemi Genel Kurula duyurması, imza sahiplerini araması şarttır, iki.  

Şimdi, bu tasarının tümünün oylamasına geçilmeden önce Başkanlık 
Divanı bu yönde bir açıklamada bulundu mu "Açık oylama istemi vardır, imza 
sahiplerini arıyorum veya talepte bulunanları arıyorum." diye? Böyle bir 
duyuru yaptı mı Başkanlık? Yapmadı. Peki, bunun sahiplerini aradı mı? 
Aramadı. Dolayısıyla, burada Başkanlığın yaptığı uygulama İç Tüzük'ün 
143'üncü maddesine uygundur, aksi bir uygulama yapması İç Tüzük ihlali olur, 
belki yeni bir eylemli İç Tüzük ihdası anlamına gelir.  
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Burada bir şeye de vurgu yapmakta fayda var: Teamüller İç Tüzük'te 
yazmaz. Zaten teamül Meclisin uygulamalarından ortaya çıkar. İç Tüzük'te 
teamül ararsanız, bunu 100 defa, bin defa okuyun, İç Tüzük'te teamülü bulma 
imkânı yoktur, çünkü İç Tüzük teamülleri içermiyor, sadece somut metinleri 
içeriyor, teamüller Meclisin uygulamasından çıkıyor.  

Değerli arkadaşlar, diğer bir konu: Bugünkü gündemle ilgili, Sayın Grup 
Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş ve diğer siyasi partilerin grup başkan vekilleri 
Meclis Başkanımızın başkanlığında toplandılar, bir değerlendirme yaptılar, bir 
mutabakat olmadı. Daha sonra, Sayın Pakdil'in başkanlığında, Millî Savunma 
Bakanımızın da bulunduğu bir ortamda -ben de vardım, diğer partiden grup 
başkan vekili arkadaşlarımız da vardı- orada yine bu konu bir görüşüldü, 
müzakeresi yapıldı ve şöyle bir anlaşma orada ortaya çıktı: Bugünkü çalışma 
takvimi, şu anda Meclisin kabul ettiği çalışma takvimi kabul edilecek ve 
mayınlarla ilgili yasa tasarısıyla ilgili bir görüşme yapılacak, bir değerlendirme 
yapılacak ve bu çerçevede bir mutabakat sağlanabilirse ona göre devam 
edilecek, sağlanamazsa o da ona göre değerlendirilecek.  

Onun için, biz, bu çerçevede gruplarla -doğrudur- anlaştık ve 2'nci 
maddeyle ilgili, İç Tüzük'ün 89'uncu maddesine göre tekriri müzakere talebini 
de Millî Savunma Bakanı Hükûmet adına Meclis Başkanlık Divanına verdi.  

Biz, bir defa "Yasayı geri çekeceğiz." demedik. "Geri çekmemiz 
lazımdır." da demedik. "Bu konunun tekriri müzakere yoluyla bir kez daha 
görüşülmesinde fayda vardır." dedik ve "Beraber görüşelim bunu." dedik ve 
bunu yaptık. Yoksa "Yasayı geri çektik, görüşmeyeceğiz, bir daha görüşmemek 
üzere geri çektik." diye bir şey yok. Biz, AK Parti olarak verdiğimiz sözde 
durduk ve tekriri müzakere talebini Sayın Bakan Hükûmet adına Başkanlık 
Divanına sundu ve daha sonra her gruptan arkadaşlarımızın olduğu bir ortamda 
görüştük, konuştuk kendileriyle. Herkes kendi kanaatlerini söyledi, biz de 
kendi kanaatlerimizi söyledik. Daha sonra "Bu kanaatlerle ilgili herkes kendi 
görüşünü, bizim önerdiğimiz şeyi de onların önerdiği şeyi de herkes kendi 
gruplarıyla da bir kez daha bunu değerlendirsin, biz de kendi içimizde bunun 
bir değerlendirmesini yapalım; ondan sonra, bu konuyla ilişkin bir müzakere 
sonucunda varacağımız tavrı ortaya koyalım." diye bir değerlendirmeyle 
ayrıldık. "Anlaşmazlık var; yok, anlaşamayız, bir araya gelemeyiz, 
konuşamayız." diye ayrılmadık; herkes kanaatini söyledi, gruplarıyla herkes 
müzakere edecek, biz de grubumuzla bu konuyu müzakere edeceğiz, 
arkadaşlarımızla değerlendireceğiz; ona göre de yarın grup başkan vekili 
arkadaşlarımız, muhtemelen bu konuyu bir kez daha görüşeceklerdir.  

Bir başka şey, Millî Savunma Bakanımızın açıklamasıyla ilgili; Millî 
Savunma Bakanımızın Adalet Komisyonunda yaptığı açıklama tam da Sayın 
Hakkı Suha Okay Bey'in ifade ettiği biçimde bir açıklama değil. Sayın Bakan 
"Ben, Bakan olarak gönderdiğim görüşün de arkasındayım, Hükûmetin 
temsilcisi olarak."  
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ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) - Başkan oturuyor orada, Başkana 
sorun.  

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Yazılı şey tutanaklarda. "Hükûmetin 
temsilcisi olarak ben Genel Kurulda söylediğimin de arkasındayım, yoksa, 
bunlar şunu, şunu, şunu ortadan kaldırıyor, şöyle şöyle sonuçlar ortaya 
doğuruyor." diye Adalet Komisyonunda Sayın Bakanın böyle bir açıklaması 
yok, gazetede çıkan beyanatında da böyle bir açıklaması yok. Sorulan şey 
"Sayın Bakanım, siz yazılı görüşünüzde böyle, Hükûmet sırasında otururken de 
şöyle ifade etmişsiniz." diye ifadeler üzerine, Sayın Bakanın tutumunu izah 
eden, açıklayan bir ifadedir; yoksa, diğer konular o açıklamanın içerisinde 
yoktur.  

Bunu da ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar)  

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) - Sayın Bozdağ, Komisyon 
Başkanına sorun ne dediğini, Adalet Komisyonu üyelerine sorun, tutanaklara 
bakın.  

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tutumumun lehinde ve 
aleyhinde söz alıp görüş beyan eden arkadaşlarımıza, grup başkan vekillerimize 
teşekkür ediyorum.  

Bu açıklamalar ışığında tutumumda herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
Tutumumun doğru olduğunu kabul ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
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Danışma Kurulunu toplantıya çağırmadığı gerekçesiyle AK Parti 
grubunun önerisinin işleme konulamayacağı hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 3 97 2.6.2009 1047-1059 E.Cenap 
Gülpınar 

Yusuf 
Coşkun 

Murat 
Özkan 

 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97’nci 

Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.  
AK Parti Grubunun, 263 sıra sayılı tasarısının 2’nci maddesinin yeniden 

görüşülmesine ilişkin Hükûmet talebi hakkındaki önerisini okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bize dağıttığınız öneride 
birincisi, AKP Grubunun herhangi bir talebi olmadığını ifade etmiştim. 
Dolaysıyla, AKP Grubu olarak bu konuda bir öneri getiremeyecek. Bu 
bakımdan, Sayın Başkanlığın yaptığı bu uygulamayla ilgili usul tartışması 
açılmasını istiyorum. Doğru bir uygulama değildir.  

BAŞKAN – Ben usulümden eminim ama siz zaman kazanmak 
istiyorsunuz. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Doğru değildir çünkü bu önergenin işleme 
alınmaması gerekiyordu. İşleme alınmaması gerekiyor, yok! 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan…  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Tekriri müzakere talebinin işleme 

alınmaması gerekiyor. 
BAŞKAN – Evet, Sayın Bozdağ… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, ben de bu konuda… 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, önergemiz doğru. Meclis 

Başkanlığının Danışma Kurulu davetiyesinden aynen kullanılan ifade şu, İç 
Tüzük’ün 89’uncu maddesine istinaden yeniden görüşülmesine dair Hükûmetin 
talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisi şeklinde bir daveti var. 
89’a göre verilmiş tekriri müzakere talebiyle ilgili davetiye var. Biz buna gittik, 
gruplar arası anlaşma olmadı. Bununla alakalıdır. Görüşülmesi, oylanması 
lazım. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, hükûmet, AKP devleti, parti devleti 
değildir. Hükûmet herkesin hükûmetidir.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkanım, İç Tüzük 63 açık.  
BAŞKAN – Şimdi, bir dakika Sayın Vural. 
Sayın Vural, o tekriri müzakere talebi şeyde var zaten efendim. 
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Görüşülemez efendim. 
BAŞKAN – Var efendim. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Açın Sayın Başkanım, usul tartışması açın. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkanım, İç Tüzük 63’e göre 

usul konusunda bir tartışma açılmasını talep ediyorum. 
BAŞKAN – Peki, açalım efendim. 
İki lehte, iki aleyhte söz vereceğim efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben de tutumunuzun aleyhinde söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Aleyhinde Sayın Başkanım. 
BAŞKAN – Siz de aleyhte, peki. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Aleyhte Sibel Gönül. 
BAŞKAN – Sibel Gönül Hanımefendi, Sayın Şandır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Aleyhinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Sayın Genç’i de alıyoruz. Peki, sen de gel konuş Sayın Genç. 
Lehte mi konuşacaksınız Sayın Genç? 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, hayır, ben de aleyhte söz istemiştim.  
BAŞKAN – Kalmadı aleyhte. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Peki, lehte konuşayım. 
BAŞKAN – Mehmet Şandır Bey, Bekir Bozdağ Bey, Sibel Gönül Hanım. 
Buyurun Sayın Okay. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  
Bugün Parlamentoda grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi 

Hareket Partisi ve Demokratik Toplum Partisi, Meclis Danışma Kurulunu 
toplantıya çağırdılar ve grup önerilerini sundular. Biraz evvel de grup önerisini 
İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine uygun olarak sunmuş olan üç partinin grup 
önerileri görüşüldü ve her üç grup önerisi de yüce heyet tarafından kabul 
edilmedi.  

Ancak Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi oylandıktan sonra Sayın 
Başkan, AKP’nin de bir grup önerisi olduğunu ve onu okutup onu görüşmeye 
açacağını ifade etti. Oysa, grup önerisi doğrudan Genel Kurula sunulmaz. İç 
Tüzük çok açıktır. Grup önerisinde bulunan siyasi parti grubu Meclis Başkanlık 
Divanına başvurur, Danışma Kurulunda bu grup önerisi görüşülür. Danışma 
Kurulunda görüşülmeyen bir grup önerisi doğrudan Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi Genel Kuruluna getirilip burada görüşme açılamaz. Peki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,  Sayın Başkan Toptan Grup Başkanlığımıza 
ve Meclis Başkanlığına yazmış olduğu yazıda açıkça, üç siyasi partinin grup 
önerisi olduğunu ve uzlaşma sağlanamadığı için bu grup önerilerinin Genel 
Kurulda görüşülmesi hususunu bildirmiş. Şimdi, bu grup önerilerinin yanına 
bir anlamda bir korsan öneri daha geliyor, o da AKP Grubunun önerisi. Yani 
kuralına uygun değil, usulüne uygun değil, yöntemine uygun değil ama bir 
grup önerisi de geliyor. Şimdi, Meclis Başkanlığının, Genel Kurulu yöneten 
Sayın Başkanın, Başkanlık Divanının ve de Sayın Başkana teknik hizmet veren 
bürokrat kadronun açıkçası, AKP Grubu tarafından doğrudan Genel Kurula 
gönderilen bu evrakı hiç okutmaması lazım, hiç okutmaması lazım. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – İşleme koymaması lazım. 
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) – Ve yok hükmünde olan bir evrak. 

Yok hükmünde olması gereken bir evrak biraz evvel görüşmeye açılıyordu. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kurum olarak kendi kurallarıyla yönetiliyor. Bu 
kural Meclis İç Tüzüğü. Eğer Meclis İç Tüzüğü’nde yer almayan bir düzenleme 
var ise, bunun hangi siyasi parti grubundan geldiği ve de eğer bu grup 
Parlamentoda çoğunluğu olan grupsa ondan gelmiş olması o gruba bir ayrıcalık 
getirmez. AKP tarafından usulüne uygun, süresi içerisinde, İç Tüzük kurallarını 
içeren bir talep olsa idi o zaman bu talep çok doğaldır ki… Kaldı ki yüce Genel 
Kurul böylesine grup önerilerini geçen hafta yaşadı. Salı günü, çarşamba günü 
bunları yaşadık. Geçtiğimiz haftada geride bıraktığımız günlerde Parlamentoda 
grubu olan siyasi partiler Meclis Danışma Kurulunu toplantıya çağırdı, orada 
uzlaşma sağlanamadı ve orada uzlaşma sağlanamadığı için Genel Kurulda grup 
önerileri ele alındı ve görüşüldü. Fakat şimdi farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. 
O ne? Danışma Kurulu çağrısında bulunmayan bir grup Meclise doğrudan 
Genel Kurulda görüşülmek üzere bir grup önerisi getiriyor. İşte sorun burada 
ve Sayın Başkanın bu yönde öneriyi okutmasının ötesinde bunun Başkanlık 
Divanında ele alınması da temel sorun.  

Değerli arkadaşlarım, hep birlikte burada Parlamentonun İç Tüzük 
hükümlerine uygun olarak yönetimine katkı vermeye çalışıyoruz. Çok tabii, 
tartışma konusu mayınlı araziler, Türkiye ve Suriye arasındaki mayınlı araziler. 
Çok doğaldır ki biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak -grubu olan diğer 
muhalefet partileri de- gelen bu yasa bir yap-işlet-devret modelini içerdiği için, 
o araziyi kullanım karşılığı kiralama düzenlemesini içerdiği için ve bu yasa 
bizim inancımıza göre ülkemizin hayrına olmayacağı için geçmesini 
istemiyoruz. Doğaldır ki AKP Grubu da özellikle Sayın Başbakanın da arzusu 
ve talimatı doğrultusunda bu yasayı geçirmek istiyor.  

Şimdi, bu yasa tartışılırken bizler grup önerisine nasıl bir titizlik 
gösteriyorsak, bu İç Tüzük’e bir titizlik gösteriyorsak ve bu İç Tüzük’ün 
içindeki düzenlemelerin uygulanması için nasıl çaba gösteriyorsak, bizlerin de 
ötesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Başkanlık Divanının da 
bu titizliği göstermesi lazım çünkü yönetim Sayın Başkanlığa aittir. Bizler, 
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Başkanlığa ait olan yönetimde eğer bir aksama varsa, eğer uygulama hatası 
varsa çok doğal ki söz talebinde bulunacağız ve bu yanlışları en azından Genel 
Kurulun bilgisine sunacağız. Biz bir taraftan bu yanlışları Genel Kurulun 
bilgisine sunarken bir yandan da tarihe not düşeceğiz, bundan sonra Meclis 
Başkanlığına Danışma Kurulu çağrısı bulunmayan, başvurusu olmayan siyasi 
parti grubunun doğrudan Genel Kurulda böyle bir talepte bulunmaması 
gerektiğini ifade edeceğiz.  

Ancak bu tür uygulamalar kimi zaman kuralların zorlanması hâline 
dönüşüyor. Örneğin, geride bıraktığımız hafta Meclis Başkan Vekilinin 
değişimi sonrası Parlamentoda bir ilk yaşanacaktı. Filvaki o gün o sorun aşıldı, 
cuma günü de aşıldı ama grubu olan kimi siyasi partilerin, çoğunlukta olmayan 
siyasi partilerin grup önerilerinin bir yana itilip önce iktidar partisinin, 
çoğunluk partisinin grup önerisinin ele alınıp görüşülmesi Mecliste yeni bir 
teamül başlatacaktı.  

Özetle şunu ifade etmek istiyorum: Değerli arkadaşlarım, bu yasa tartışılır, 
bu Genel Kuruldan geçebilir, bu yasa yüksek yargıya, Anayasa Mahkemesine 
gidebilir ama bir tek yasa için Türkiye Büyük Millet Meclisinin oturmuş, 
yerleşmiş, kökleşmiş uygulamalarını, teamüllerini göz ardı etmek ve “ne 
pahasını olursa olsun bu yasayı geçireceğiz” diye ısrarcı tavırda bulunmak, her 
şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığına zarar verir. Yani bir 
taraftan “Suriye sınırlarını çok uluslu yabancı şirketlere vereceğiz” iddiası, bir 
taraftan bu konuda gözünü karartıp Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi iç 
düzenlemesini ve kurallarını ihlal etmek bu Parlamentoya yakışmaz.  

Onun için, bundan sonraki dönemde de Sayın Başkandan veya Meclis 
Başkanlığından rica ediyorum, İç Tüzük hükümlerini titizlikle ve özenle 
korusunlar ve bu sözü verdiği için de Sayın Başkana teşekkür ediyorum. Sayın 
Başkanın bunu okutmasından dolayı tutumunun aleyhine söz aldım, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Okay. 
Lehte Tunceli Milletvekili Kamer Genç.  
Sayın Genç buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Başkanlığın biraz önceki AKP Grubu önerisini okutmasıyla ilgili olarak bir 
hata yapıldığını aslında ben önce önerdim ama tabii grubumuz olmadığı için, 
evvela ben aleyhte söz istedim fakat işte başka grup başkan vekilleri önce 
aleyhte söz isteyince biz mecburen lehte istedik.  

Şimdi, arkadaşlar bakın İç Tüzük’ümüzün 89’uncu maddesi çok açık, açın 
okuyun, İç Tüzük’ün 89’uncu maddesinde deniyor ki: “Kanun tasarı ve 
tekliflerinin son oylamasından önce –son oylamasından önce diyor- herhangi 
bir tekriri müzakere talebinde bulunulabilir.” 89’uncu maddeye göre. Şimdi, 
AKP Grubunun getirdiği 263 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin daha son oylamasına 
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gelinmemiş, 4’üncü maddesi oylanmış, 5’inci ve 6’ncı maddelerine gelmemiş. 
Kaldı ki burada da geçici madde önergeleri var. Yani burada getirilen bu öneri, 
bir defa Meclis Başkanlığının çok hatalı bir davranışıdır. 

İkincisi, 89’uncu maddeye göre, Hükûmet ve esas komisyon tekriri 
müzakere istiyor. Kimden istiyor? Danışma Kurulundan istiyor. Danışma 
Kurulunun görüşü üzerine buraya getirmesi lazım. Şimdi, Danışma Kuruluna 
gitmiş ama Danışma Kurulunda oy birliği sağlanmamış. Şimdi, oy birliği 
sağlanmadığı takdirde, AKP Grubu bu kanun teklifinin sahibi değil ki buraya 
öneriyi getirsin. Buraya bu öneri ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Danışma Kurulunun bir görüşü olarak gelebilir. Bakın, 89’uncu maddeyi 
okuyun, diyor ki: “Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurula gelir, 
oylanır.” Dolayısıyla, burada Danışma Kurulu bir karar vermemiş.  

Şimdi, denilebilir ki: “Efendim, 19’uncu maddeye göre, Danışma Kurulu 
karar vermezse Genel Kurul verir.” Öyle bir şey yok çünkü tekriri müzakere 
meselesi çok ciddi bir meseledir. Kanunları müzakere etmişsiniz, ayrı ayrı 
görüşmüşsünüz, önergeleri karara bağlamışsınız; çok açık, maddi bir hata gibi 
bir şey çıkmış ortaya veya Anayasa’ya aykırı bir şey çıkmış. Gruplar gelecek, 
Danışma Kurulunda tartışacak ve Danışma Kurulunda herkes bunun üzerinde 
mutabakata varacak ve “Burada hakikaten bir hata yaptık. Ne yapalım? Bunu 
tekriri müzakere yoluyla Genel Kurula getirelim, düzeltelim.” demesi lazım 
ama böyle bir şey de yok çünkü 89’uncu madde o kadar açık ki. Dolayısıyla, 
Danışma Kurulu karar vermeyince AKP Grubuna bu iş düşmez. Zaten, talepte 
bulunan esas komisyon yok, Hükûmet talepte bulunuyor.  

Peki, AKP Grubu Başkan Vekiline soruyorum: Sen hangi sıfatla bu teklifi 
getiriyorsun Genel Kurula? Sen Hükûmet misin? Değilsin. Komisyon musun? 
Değilsin. Çünkü bu kanun tasarısı artık Genel Kurulun malı. Kanun müzakere 
edilmiş, dört maddesi kabul edilmiş, ondan sonra iki maddesi kalmış, daha son 
oylama yapılma safhasına gelmemiş. Son oylama safhasına gelmemiş bir kanun 
tasarısı veya teklifiyle ilgili siz tekriri müzakere kararı alamazsınız. Dur 
bakalım, daha son maddeler görüşülecek mi, görüşülmeyecek mi? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Tümünün oylanmasından önce. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Tümünün oylanmasından önce. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Tamam, ben de onu diyorum Sayın Başkan, 

tümünün oylanmasından önce… Daha tümünün oylanması safhasına gelmemiş. 
Dolayısıyla tümünün oylanması safhasına gelmemiş bir kanun tasarı veya 
teklifinin burada Danışma Kuruluna gelmesi… Yani o kadar bu İç Tüzük ihlal 
ediliyor ki arkadaşlar. Bu İç Tüzük niye yazılmış? Yani Meclis Başkanının, 
Başkanlık Divanının bunları bilmesi lazım. İç Tüzük’ü ne olur bir Allah rızası 
için alıp okusunlar ya! Yani okuması, yazması olan insanlar şu 89’uncu 
maddeyi okudukları zaman, burada tekriri müzakerenin Hükûmet veya esas 
komisyon tarafından verileceğini, bunun Danışma Kurulunun görüşü üzerine 
Genel Kurula geleceğini, Danışma Kurulu karar vermediği takdirde bunun 
Genel Kurula gelmeyeceğini artık kavraması lazım.  
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Bakın, temel kanunların müzakeresiyle ilgili olarak İç Tüzük’ün 91’inci 
maddesi var, diyor ki: Temel kanun Danışma Kurulu kararıyla belirlenir. Ama 
sonradan oraya bir fıkrayla diyor ki: Eğer Danışma Kurulu bu konuda fikir 
birliğine varmaz, karar vermezse o zaman Genel Kurul karar verir. Ama 
89’uncu maddede “Genel Kurul karar verir.” diye bir ibare yok arkadaşlar. 
Orada Danışma Kurulunun muhakkak müspet karar vermesi lazım. Menfi karar 
verdiği zaman zaten netice bitmiş oluyor. Ama burada, şimdi, bana göre 
muhalefet partileri de Danışma Kuruluna müspet bir teklif vermemekle 
kendilerine bir tuzak hazırlamış oluyorlar. Şimdi, AKP’liler diyebilir ki: 
“Kardeşim, biz bu kanunu değiştirecektik. Danışma Kurulu olarak getirseydik 
tekriri müzakere kanalıyla değiştirecektik ama Danışma Kurulundaki öteki 
gruplar bana imkân sağlamadılar, ben de bunu yapamadım.” diyecek. Bu da 
çok önemli bir olay yani sizlerin bunu düşünmeniz lazım. O bakımdan, şimdi, 
tabii arkadaşlar, İç Tüzük eğer usulüne uygun okunur, uygulanırsa o zaman… 

OKTAY VURAL (İzmir) – Olumlu oy verirsin sen de. Olumlu oy verirsin 
AKP’ye. 

KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, benim AKP’yle bir ilgim yok. Ben 
burada hukuku konuşuyorum.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Olumlu oy verirsin.  
KAMER GENÇ (Devamla) - Hukuk neyse ben… 
OKTAY VURAL (İzmir) - Mayınlı arazilere olumlu oy verirsin.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Ben mi vermişim? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Verirsin ya! 
BAŞKAN – Dinler misiniz efendim.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Mayınlı arazilerin çıkmaması için en büyük 

engeli ben bütün muhalefet partilerden daha fazla yapıyorum, bunu da 
yukarıdaki vatandaşlar görüyor. (CHP sıralarından “Ooo” sesleri)  

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Kamer Genç, sen neymişsin 
be! 

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, arkadaşlar, yani tabii, benim bir 
hukuk kültürüm var, bir hukuk ahlakım var. Mümkün olduğu kadar bunu doğru 
olanları söylüyorum. Yani bu memleket bizimse, bu Parlamento bizimse 
burada doğru olan şeyleri… Yani benim burada söylediğimde bir hata yok ki. 
Yarın AKP dese ki: “Efendim, bu mayınlı arazileri muhalefetin dediği şekilde 
değiştirecektik ama bunun bir tek yolu vardı, Danışma Kurulunda oy birliğiyle 
karar alınması lazım ki tekriri müzakere yapalım. Bunlar buna karar 
vermediklerine göre ben nasıl tekriri müzakere yapacağım?” derse…  

OKTAY VURAL (İzmir) – Yok ki öyle bir öneri. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Ben sizin lehinize konuşuyorum Sayın 

Başkan.  
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Yarın öbür gün de kamuoyuna çıkıp bu laflar söylenir, ben doğrusunu 
söylüyorum. Daha olay bitmeden, zaten tümünün oylanması safhasına 
gelmeden önce bence Meclis Başkanlığı… Bu konuda gruplar bir anlaşmaya 
varsınlar, tekrar bir Danışma Kurulu kararı getirsinler ve ona göre de ülkemizin 
menfaati ne ise… 

Bu hakikaten o toprakların ülke politikası üzerinde, Türkiye'nin geleceği 
üzerinde, kaderimizde çok büyük rol oynayacak. Yani bunu her vesileyle, 
çıkardık, çektik burada konuştuk. Dolayısıyla, çok önemli bir kanun, çok 
önemli bir tercih. Ülkenin kaderini belirleyecek böyle çok önemli kanunlarda, 
efendim, yani bizi kendimizin bazı sorumsuzluklardan, sorumsuzluğa itmemiz 
de mümkün değildir. Ortada, memleketimizin, milletimizin menfaatini 
gerektiren çok açık seçik, net bir durum var. Yani arazilerimizin, 260 bin veya 
205 bin dönümlük arazinin elbette ki… Kaç gündür işte siz getiriyorsunuz 
burada. AKP Grubu, kaç haftadır “263 sıra sayılı Kanun bitinceye kadar 
Meclisin çalışmasının devamına…” diyor. İki-üç hafta oldu daha bir türlü bu 
263 sayılı Kanun’un bitimi gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü hakikaten ülke 
gerçeklerine aykırı bir kanundur. Dolayısıyla, şimdi, AKP’li arkadaşlarımız 
grup önerisini getiriyorlar…  

İç Tüzük’ü değiştiriyorsunuz. Bu eylemli bir İç Tüzük değişikliğidir. 
Efendim, bir aylık… İç Tüzük 98’inci maddesinde diyor ki: Haftanın iki günü 
birer saat olmak üzere soruya ayrılır. Şimdi, haziran sonuna kadar –bugün 
haziranın 2’si- getirilen Meclis çalışmalarında hiçbir soru önergesi 
görüşülmeyecek. Ee, İç Tüzük’ü nasıl değiştiriyorsun? O zaman, İç Tüzük’ü 
değiştir. Git, usulüne göre, işte, Anayasa Komisyonuna bir teklif verin. İç 
Tüzük böyle değiştirilmez ki. Yani, eğer tabii bizim gücümüz olsa, Anayasa 
Mahkemesine gitme şeyimiz olsa, bunların hepsi Anayasa Mahkemesinde iptal 
edilir. Çünkü, İç Tüzük’ü değiştirmek bu usule göre değil, bu eylemli bir İç 
Tüzük değişikliğidir. Sen nasıl bu memlekette tutuyorsun da Parlamentoda bir 
ay soru sorma yasağını getiriyorsun, kaldırıyorsun Meclisin yetkisini. Soru da 
çok önemli.  

İşte, devri Hükûmetinizde arkadaşlar, çok ciddi olaylar oluyor. Bakın, 
Abdüllatif Şener sizin içinizde Devlet Bakanıydı. Dünkü gazetedeki verdiği 
beyanatı herhâlde okudunuz. Okumadınızsa dur bakalım, gazete cebimdeyse 
açıp okuyayım. Dur bakalım, ne yazmış burada ya.  

Şimdi bakın, Abdüllatif Bey ne diyor: “AKP dönemi karanlık ve kirli 
dönem.” Bunu kim diyor? Kim diyor? Bakın arkadaşlar, kendi beyanat vermiş. 
Yani, sizin Başbakan Yardımcılığını yapan bir arkadaşınız size diyor ki: “AKP 
dönemi karanlık ve kirli dönem.” Daha tabii, burada çok şeyler var da yani 
tabii zamanım olmadığı için.  

Şimdi, bu kadar karanlık ve kirli dönemdeki olayları biz burada o kadar, 
binlerce sorularla… 

HASAN KARA (Kilis) – Hangi gazete o? 
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KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, arkadaşınızın beyanatı var, hangi 
gazete olursa olsun.  

BAŞKAN – Sayın Genç, konuşmanızı bitiriniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) – İşte efendim, hangi gazete olursa olsun, 

burada fotoğrafı var mı, konuşmuş mu arkadaşımız.  
Ha şimdi, yani soruları tabii, siz yasaklamakla haklısınız çünkü karanlık 

ve kirli döneme ait çok sorular var. Bu karanlık ve kirli soruların burada tabii, 
sorulmasını, cevaplandırılmasını siz hazmedemezsiniz ki. Biz diyoruz ki bu 
karanlık ve kirli döneme ait soruları, çıkın burada, arkadaşlar… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Genç, son dakikanız. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Peki, son dakika efendim. 
Dolayısıyla, bu karanlık ve kirli döneme ait verilmiş on binlerce soru var. 

Bunları da bu halk da bilsin arkadaşlar, niye bilmesin? “Ee, soruyu sorma.” 
Niye sormayacağız? Meclisi fazla çalıştıralım yani bu soruları burada sormayı 
engellemekle, neyi, güneşi balçıkla mı sıvayacaksınız?  

Tabii, aslında çok konular görüşmemiz gerekiyor ama benim burada 
yaptığım konuşma, tabii, bir hukuk bilgisinin gerektirdiği doğrulukta 
konuştum. Burada, muhalefet partisindeki grup başkan vekillerini de -bence- 
bir sorumluluğa davet ediyorum. Bana göre, Meclis Başkanlığı bu öneriyi 
burada AKP Grubu önerisi olarak oylatamaz. Çünkü bunun sahibi Hükûmettir, 
Danışma Kurulunda karar almazsa buraya getiremez. Komisyon da getirmediği 
için yine getiremez. Onun için doğru olan şeyi Sayın Başkanlığın yapması 
lazım. Sayın Başkanın, Başkanlık Divanının bu kadar açık, net İç Tüzük 
hükümlerini rafa kaldırarak her önüne getirdiği şeyi burada okuması da o 
kürsünün ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Tabii, bunları da bence doğru yapmak 
lazım. O bakımdan, yapılan, hatadır. 

Saygılar sunuyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Genç. 
Aleyhte, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, buyurun efendim. (MHP 

sıralarından alkışlar)  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  
Tabii, milletimizin huzurunda yaptığımız şu görüşmenin bence vahametini 

önce ifade etmemiz lazım. Dört saatten bu yana, hatta üç haftadan bu yana bir 
kanunun görüşmesinde şeklî noksanlıklardan kaynaklanan gerekçelerle Meclis 
çalışamıyor. Niye bu noktaya geldiğimizi sorgulamamız lazım.  
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Değerli milletvekilleri, bakın, maksat anlaşılmıştır. Tecrübelerinden, iyi 
niyetlerinden şüphe etmediğim değerli grup başkan vekili arkadaşlarımız İç 
Tüzük’ün şeklî gereğini yerine getiremedikleri, getirmedikleri için -bir ihmal 
değil, bir boş bulunma dolayısıyla - grup önerilerini görüştüremediler. Şimdi 
tekriri müzakere önergesini de görüştürememek durumundalar. Çünkü Türkiye 
bir hukuk devletidir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuk kuran bir 
müessese olarak öncelikle kendi hukukuna uymak mecburiyetindedir. “Ben 
yaptım, oldu.”olmaz, burada olmaz bu. Dolayısıyla şeklî noksanlığın sonucu, 
kanunun görüşülmesine veya gündemin görüşülmesine maalesef geçemiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, niye bu noktaya geldik? Bakın, bazı arkadaşlarımız 
haklı olarak diyorlar ki: “Zaman kazanma yollarını zorluyorsunuz, İç Tüzük’ün 
verdiği hakları suistimal ediyorsunuz.”  

Şimdi,  eğer ifade edilmeyen  bir niyet varsa, o niyetin sorgulamasını 
yapabilirsiniz. Biz -Milliyetçi Hareket Partisi olarak ifade ediyorum- bu mayın 
temizleme kanununa muhalefet yapacağımızı bu kanun Genel Kurula geldiği 
ilk günden bu yana ifade ediyoruz. Sorular soruyoruz, endişelerimizi ifade 
ediyoruz, muhalefetimizin gerekçelerini tarihî dayanakları, hatta örnekleriyle 
de ifade ediyoruz. Bu sorularımızı sürekli tekrarlıyoruz. Grup toplantılarında 
tekrarlıyoruz. Bunu medya tekrarlamaya başladı. Medya her gün yazıyor. 
Hatta, iktidarı destekleyen gazetelerin değerli köşe yazarları bu soruları 
soruyor, birtakım istifhamlar ifade edecek beyanlarda da bulunuyor. Kaldı ki, 
söyledikleri şeyler çok ciddi olmalı ki bugün Sayın Başbakan grup 
toplantısında gerçekten, bana göre, talihsiz bir konuşma yaptı.  

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – O sizin kanaatiniz. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Muhalefeti suçlayarak, basını 

suçlayarak, hatta hakaret ederek uzlaşma zemini oluşturamazsınız.  
Sayın Başbakan “Bu kanunu okumadınız.” diyor. Kanunun görüşülmesine 

geçtiğimizde, okuduğumuzda ne anladığımızı tekrar ifade edeceğiz. Ama eğer 
bu Genel Kurul çalışacaksa, bu Genel Kurulda iktidar grubu ile muhalefet 
grubu demokrasinin gereği birlikte çalışacaksa, suçlamaları bu noktaya 
getirmemek, birbirimizin itirazlarına saygı göstermek ve birbirimizin onurunu 
da korumak, hukukunu da korumak mecburiyetindeyiz ve buna en çok da Sayın 
Başbakanın itibar etmesi gerekir diye düşünüyorum.  

Dolayısıyla, ifade edilmiş bir muhalefetin icabını yerine getiriyoruz. AKP 
Grubu bunu bildiği için daha dikkatli olmak mecburiyetindedir, İç Tüzük’ün 
gereğini yerine getirmek mecburiyetindedir. Bugün Danışma Kuruluna 
AKP’nin getirdiği öneri, muhalefet partilerine, diğer parti gruplarına Başkanlık 
tarafından duyurulmadığı için, bu anlamda bir davet yapılmadığı için ve 
Başkanlık da Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve 
Demokratik Toplum Partisinin talebi üzerine toplanıp onun önerilerini 
görüştüğü için bugün burada AKP’nin grup önerisini görüşemedik. Sayın 
Başkan da, Grup Başkan Vekili de önerilerini çektiler. Geçen hafta alınmış 
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Danışma Kurulu kararı üzerine Meclisin çalışmasını istediler, bu bir 
mecburiyet İç Tüzük’ün gereği. 

Şimdi ise yine Sayın Başkan Vekilinin yanlış yönlendirmesiyle Başkanlık 
Divanı Meclis Başkan Vekili, Sayın Başkan Vekili bu defa üstü karalanarak 
kabul edilmeyen, geçerli kılınmayan -bana göre haksız değil ama bana göre 
burada söylenmemesi gereken-  geçersiz bir önergeyle gelen hususu yani tekriri 
müzakere talebini Başkan orada gündeme alıp oylatmaya kalktı, bu da İç Tüzük 
ihlali. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Olmaz, olmaz öyle şey! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Böyle bir şey olmaz. İç Tüzük gayet 

açık ve net. Buraya tekriri müzakerenin nasıl geleceği ve hangi zamanda 
görüşüleceği İç Tüzük 89’da çok açık, net yazıyor. 

Değerli milletvekilleri, aziz İktidar Partisi Grubunun değerli 
milletvekilleri; şimdi şu girdiğimiz durumun vahametini birlikte konuşup, 
milletin huzurunda kendi kendimizi sorgulamamız gerekmiyor. Hakkımız var 
mı buna? Biz muhalefet partisi olarak muhalefet yapacağımızı, bu kanunun 
yanlış olduğunu, bu kanundan dolayı endişelerimizin olduğunu, bu kanunu 
okuyunca şöyle anladığımızı ve bu anladığımızdan cevaplandıramadığımız 
sorularımızın olduğunu her defasında konuşuyoruz. 13 Mayıs 2009’da ben 
basın toplantısıyla, bu kanunun görüşmelerine başlarken konuştum, ayın 
28’inde tekrar basın toplantısıyla konuştum. Biliyorum ki Cumhuriyet Halk 
Partisi aynı şekilde veya işte kamuoyu bu noktada ayakta; bir konu tartışılıyor. 

Tabii, tekrar hatırlatıyorum: Muhalefeti suçlayacağınıza, muhalefete 
hakaret edeceğinize, basına kızacağınıza bu kürsüye gelin. Sayın Başbakandan 
istirhamımdır. Gelin bu kürsüye bu kanunu anlatın, bu kanunu niye böyle 
tanzim ettiğinizi anlatın; millete anlatın, topluma anlatın. Birtakım endişeler 
ifade ediyor. Bakın, biz “İsrail” falan demiyoruz, “ihanet” de demiyoruz ama 
iktidar partisi… 

RECEP KORAL (İstanbul) – Demediniz mi? 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Efendim, şunu söyledik… 
RECEP KORAL (İstanbul) – Arkadaşların söyledi. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) –Hayır, ben demedim. 
Bakın, değerli milletvekilleri, sonu ihanete ulaşacak bir düzenlemeyle 

karşı karşıyayız. Endişelerimizi ifade ediyoruz.  
RECEP KORAL (İstanbul) – İsrail’den çabuk döndünüz. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Değerli arkadaşlar, İsrail veya Kuveyt 

veya bir başka ülke. Bakın, tekrar ifade ediyorum: Sonuçta, hazine arazileri, 
diğer kamu kurumlarına ait arazilerin de dâhil edilebilmesi mümkün bu 
kanunla. Mayınlı arazilerle beraber, miktarının ne kadar olacağı belli olmayan 
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bir alanda… Değerli arkadaşlar, Ceylanpınar Tarım İşletmesi 1 milyon 710 bin 
dekar. Burası verilebilinir mi bu kanuna göre? Verilebilinir. Kanunda var, 
verilebilinir. Bugün “Yok.” diyebilirsiniz, yarın var mıyız? Yarın ne olacağını 
biliyor muyuz?  

RECEP KORAL (İstanbul) – Kanun açık, verilmez! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Efendim burada yazıyor. 
RECEP KORAL (İstanbul) – Kanun açık! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın Milletvekilim, Sayın Başbakan 

diyor ki: “Kanunu okumuyorsunuz.” Galiba size söylüyor kanunun 
okunmadığını. 

RECEP KORAL (İstanbul) – Hayır, siz yanılıyorsunuz! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Galiba size söylüyor. 
Bakın ne diyor? “Bu taşınmazlarla bütünlük teşkil eden hazineye ait diğer 

taşınmazların tarımsal faaliyetlerde kullandırılması karşılığında kullanım 
süresinden en fazla indirimi teklif edene ihale edilmek suretiyle yaptırılır. 
Ayrıca söz konusu alanda bulunan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
olan taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilir.” 
Kanunun metni, 2’nci maddesi. Siz okumuyor musunuz? Sayın Başbakan haklı, 
değerli milletvekilleri. Şimdi böyle olunca…(Gürültüler)  

“Efendim, siz okuyorsunuz öyle anlamıyorsunuz…” Biz okuyoruz böyle 
anlıyoruz, başkaları da böyle anlıyor, yazarlar böyle anlıyor. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Başka işleri var, başka! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Dolayısıyla yani bir şey söylemiyoruz. 

Ama bu kadar alanda, miktarı belli olmayan bu kadar alanda oluşturulacak bir 
tarım işletmesinin, bir tarım işletmesinin hisseleri, hisse senetleri uluslararası 
piyasada satılıp hiç istemediğiniz, arzu etmediğiniz -ben ifade etmiyorum şu 
ülke bu ülke diye- ama hiç istemediğiniz birinin kontrolüne geçmesine 
tedbiriniz nedir? Engeliniz var mı? Var mı böyle bir şey? Engelleyebilir 
misiniz uluslararası piyasayı? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Buyurun Sayın Şandır, devam edin. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Efendim, tekrar ifade ediyorum. 

Siyasetçi, devlet adamı, ülke yöneticileri bugünü değil geleceği öngörmek 
mecburiyetinde. Bugün böyle, yarın ne olacak? 

Değerli milletvekilleri, Osmanlıdaki toprak meselesini tekrar okuyunuz 
lütfen, gözünüzü severim.  

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – 1999-2000 arasında niye öyle… 



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2115 
 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Değerli Arkadaşım, Sayın 
Milletvekilim, bakın bu Ottawa Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği tarih 15 Mart 
2003’tür. 15 Mart 2003 tarihinde iktidar olan sizsiniz. O günden bu yana bu 
mayınların temizlenmesi işini niye yapmadınız da geriye dönük “Siz niye 
yapmadınız?” diye soruyorsunuz? Böyle bir hakkınız var mı?  

RECEP KORAL (İstanbul) – 92’de karar alınmış. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – 1992’de karar alınması önemli değil. 
Ama Ottawa Sözleşmesi’ni gerekçe göstererek bu kanunu çıkarıyorsunuz. O 
gerekçede 2003 tarihi başlangıç tarihidir. Dolayısıyla bu milleti bu kürsülerden 
yanıltmaya hakkınız yok. Kürsülere çıkıp muhalefet partilerini ve sayın basını 
da suçlamaya hiç hakkınız yok. Eğer inadına, dayatmayla “Biz bunu böyle 
çıkaracağız, anlatmadan yapacağız.” diyorsanız… Bu İç Tüzük’e uyacaksınız. 
İç Tüzük uygulamanız gereği, İç Tüzük gereği uygulamanız yanlıştır ve bu 
yanlışlıktan Sayın Başkanın dönmesini talep ediyorum. Bu tavrını oylamak gibi 
bir imkân da yok, çünkü bir yanlışın oylaması da olmaz. Sayın Başkanım, siz, 
geçen hafta alınan Danışma Kurulu kararı gereği gündeme geçmeniz gerekiyor.  

Bu duygu ve bilgilerle heyetinize saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şandır. 

Lehte, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ; buyurun. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Başkanlık Divanının tutumu lehinde söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Danışma Kurulunda bugün olan biteni bir kez de ben sizlerle paylaşmak 
isterim. Meclis Başkanlığı, bugün siyasi partilerin Danışma Kurulu taleplerini 
bizlere bildirdi, biz de AK Parti olarak bir Danışma Kurulu talebinde bulunduk. 
Herkes bulundu, biz de bulunduk ve Danışma Kurulu talebimiz aynen şöyle:  

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemiyle, çalışma gün ve saatlerini 
yeniden düzenlemek ve Millî Savunma Bakanlığının 263 sıra sayılı Kanun 
Tasarısı’nın 2’nci maddesinin İç Tüzük’ün 89’uncu maddesine göre yeniden 
görüşülmesi hususundaki Hükûmet tezkeresinin gündeme alınmasını görüşmek 
üzere Danışma Kurulunun 2/6/2009 Salı günü Saat 14.15’de toplantıya 
çağrılmasını arz ederim. 

 Bekir Bozdağ 

 Yozgat Milletvekili ve  

 AK Parti Grup Başkan Vekili” 
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Şimdi, biz bunu Meclis Başkanlığına ilettik.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Meclis Başkanının yazısında bu yok.  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Meclis Başkanlığı… Diğer kalan kısmı 

yapmakla yetkili ve görevli olan Meclis Başkanlığıdır. Meclis Başkanlığı bunu 
siyasi parti gruplarına iletmemiş olabilir ama Meclis Başkanı bu görevi 
yapması lazımdı, yapmamıştır. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Yok öyle bir şey. (CHP ve MHP 
sıralarından gürültüler)  

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bizim… Bizim… 
Değerli arkadaşlar, bizim bugüne kadar… (CHP sıralarından gürültüler)  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, açıklamaya tahammül 

edemiyorlar. 
BAŞKAN – Dinleyelim efendim, bir dakika… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Bu imza Köksal Toptan’ın değil mi? 
BAŞKAN – Sayın Anadol, dinleyelim.  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Anlatacağım Sayın Başkan, onu 

anlatacağım. Bir bekle bakayım, onu da anlatacağım.  
Bugüne kadar Genel Kurulda defalarca, belki yüzlerce defa biz Danışma 

Kurulu önerisi getirdiğimizde anlaşma sağlanamadığı takdirde Danışma Kurulu 
önerisi getirilmediği hâlde burada grup önerileri oylandı. Bizler bununla ilgili 
bir sürü örnek yaşadık ama biz buna rağmen…  

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Geçen hafta var, en yakın örnek geçen 
hafta. 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – …değerli arkadaşlar, bu konuda Mecliste 
ayrı bir tartışma olmasın…  

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Geçen hafta sizi de davet ettiler… 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – …bizim derdimiz bu mayınlarla ilgili 

yasanın görüşmesini yapmaktır, biz zamanı doğru kullanalım diye grup 
önerimizin bu kısmından vazgeçtik ve dedik ki, Meclis Başkanı Sayın Köksal 
Toptan’ın gönderdiği bir yazı var bütün gruplara… Hatırlarsanız geçen hafta 
Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül 28/5/2009’da tekriri müzakere 
talebinde bulundu. İç Tüzük’ün 89’uncu maddesi gayet açık, gayet net, diyor 
ki: “Tasarı veya teklifin tümünün oylanmasından önce, belli bir maddesinin 
yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile esas komisyon veya Hükûmet 
bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir.” Burada “tümünün oylanmasından 
önce” ifadesi tümünün oylaması yapılana kadar herhangi bir zamanda hükûmet 
veya esas komisyon böyle bir talepte bulunabilir, bunu açık ve net ifade ediyor. 
Arkasından “Bu istem Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel 
Kurulca, görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır.” deniyor. 
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Şimdi, Meclis Başkanlığının bize gönderdiği bir yazı var, bütün siyasi 
parti gruplarına da bu yazıyı gönderdi. Danışma Kurulu bir örneği ilişikte 
gönderilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti 
Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile 
İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesinin İç Tüzük’ün 
89’uncu maddesine istinaden yeniden görüşülmesine dair Hükûmetin talebi ile 
Cumhuriyet Halk Partisi…” diye devam ediyor. Hükûmetin tekriri müzakere 
konusundaki talebiyle ilgili bu konuyu da görüşmek üzere Meclis Başkanı 
davette bulunuyor ve gruplar arasında Danışma Kurulu konusunda herhangi bir 
uzlaşma da orada sağlanamadı.  

Dolayısıyla bizim burada okunan önerimiz İç Tüzük’e uygun, İç Tüzük’ün 
amir hükümlerine uygun, Meclis Başkanlık Divanının bu konuda takındığı tavır 
da İç Tüzük’e uygun bir tavır olduğunu ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bozdağ. 
Sayın Uzunırmak, sisteme girmişsiniz, hayrola? 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, Sayın Konuşmacı Grup 

Başkan Vekili yanlış beyanda bulunuyor, halkı yanlış aydınlatıyor.  
BAŞKAN – Grup Başkan Vekili konuştular zaten efendim. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – “97’nci Birleşim” diyor, “Yüzlerce defa 

grup önerisi verdik.” diyor. 100 defa birleşim yapılmamış ki yüzlerce defa grup 
önerisi versin. 

BAŞKAN – Yanlışlık bu mu efendim? Sehven… 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Yanlış tabii Sayın Başkan. Olur mu canım? 
BAŞKAN – Ben de önemli bir şey diyeceksiniz sandım, Allah Allah! 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Hep öyle yapıyorlar canım. Hep yanlış 

konuşuyorlar Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Tamam. 
Sayın milletvekilleri, artık bir karar verme durumundayım, isterseniz 

dinlersiniz beni efendim. 
AK Parti Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verdiği 

önergenin usulüne uygun olduğu yönündeki tutumumda değişiklik olmamıştır, 
bunu söyleyeyim size. AK Parti Grubu önerisinin işleme alınması yönündeki 
tutumumun İç Tüzük’e uygun olduğunu “kabul edenler” ve “etmeyenler” diye 
şey yapacağım. (Bir grup CHP ve MHP milletvekilinin kürsü önünde 
toplanmaları ve gürültüler)  

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, oylayamazsınız.  
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Neyi oyluyorsunuz?  
BAŞKAN – Hayrola? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Oylayamazsınız. 
BAŞKAN – Oylarım efendim. 
TAYFUR SÜNER (Antalya) – Milletin iradesine ipotek koyamazsınız. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan, oylayamazsınız, öyle bir 

şey yok, oylayamazsınız. 
BAŞKAN – Oylarım. 
ATİLA EMEK (Antalya) – İç Tüzük’e aykırı oylama yapamazsınız. 
ALİ KOÇAL (Zonguldak) – Hayır, oylamaya sunamazsınız. 
BAŞKAN – Birleşime on dakika ara veriyorum. 

*** 
BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

97’nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.  
AK Parti Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verdiği önergesi 

geri çekilmiştir. Bu konuda yapılacak herhangi bir işlem kalmamıştır. 
Şimdi, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme 

alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım, oylarınıza sunacağım. 
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Hükümetin yeniden görüşme talebine ilişkin önergenin gerekçesi olmadığı 
iddiasıyla işleme konulamayacağı hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 3 98 3.6.2009 57-64 Köksal Toptan Yusuf Coşkun Murat Özkan 

 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Okay. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunacağım. 
Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 

Hükûmetin görüşülmekte olan 263 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci 
maddesinin yeniden görüşülmesine ilişkin talebi hakkındaki İç Tüzük’ün 
89’uncu maddesine göre bir görüşü vardır. 

Görüşü okutuyorum… 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan… 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, bir dakika. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İç Tüzük 89’a göre, tekriri müzakerenin 

açılması öncesinde, Hükûmetin talebinin gerekçeli olması gerekir. Bize 
gönderdiğiniz metinde Hükûmetin talebinin gerekçesi bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla bu tekriri müzakere talebini işleme koyamazsınız. Gerekçeli 
olmayan Komisyon veya Hükûmet yeniden görüşme önergelerinin işleme 
alınmaması gerekir. 

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) – Sayın Başkanım, gerekçesini sözlü 
olarak aktarabilir miyim? 

ŞENOL BAL (İzmir) – Sözlü olmaz, yazılı olması lazım. 
BAŞKAN – Sayın Okay…  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkanım, Sayın Şandır da ifade 

ettiler. Bu tekriri müzakere için, gerekçe olması şart.  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkan, ses duyulmuyor. 

Mikrofondan konuşsun. 
BAŞKAN – Ben duyuyorum. 
İsterseniz böyle buyurun. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Yine bir usul tartışması yapacağız. İç Tüzük’ün 89’uncu maddesi, Genel 
Kurulda yeniden görüşmede, eğer Hükûmet tarafından bir tekriri müzakere söz 
konusu ise bu tekriri müzakerenin gerekçeli olarak Meclis Başkanlığına 
sunulmasına amirdir. Oysa sunulan Hükûmet önergesinde gerekçe 
bulunmamaktadır. Bu konuda Meclisin geçmiş uygulamalarına baktığımızda, 
genelde, gruplar arasında mutabakat olmuş ve Danışma Kurulundan oy 
birliğiyle gelmiş. Fakat bir tane komisyonca geri alma var, o da 6/3/2003 
tarihli, Sayın Altan Karapaşaoğlu’nun geri çekmesi var; onun altında da 
gerekçesi var, gerekçe yazılı.  

Şimdi, açıkçası, burada bir İç Tüzük ihlali var. Sayın Başkanın Hükûmetin 
tekriri müzakere önergesini okutması bir usul tartışmasını gerektirmektedir ve 
İç Tüzük’ün 63’üncü maddesi uyarınca bu yönde usul tartışmasının açılmasını 
talep ediyoruz ve bu konuda, Sayın Başkan, bir öncekinde olduğu gibi değil, 
görüşmeye başlamadan önce itirazlarımızı ifade ettik, usul tartışmasını ifade 
ettik, usul tartışması için karar vereceğinize inanıyorum.  

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, Hükûmetin yeniden görüşülme 

önerisinde “ihale işlemlerinin değerlendirilmesi amacıyla” diye bir gerekçe 
konulmuş, bu var. Ama buna rağmen…  

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Hayır, efendim, önerge… 
ATİLA EMEK (Antalya) – Sayın Başkan, gerekçesi ayrı olur. 
BAŞKAN - Şeyde var, Hükûmetin gönderdiği şeyde var.  
Buna rağmen, bu, arkadaşlarımı tatmin etmiyorsa –ben o kanaatteyim- 

63’e göre bir müzakere açıp bir lehte, bir aleyhte söz vereceğim. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – İki, Sayın Başkanım, iki!  
MEHMET GÜNAL (Antalya) – İki tane efendim, iki! 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Efendim, aleyhte Atila Emek. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkanım, lehte… 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte istiyoruz Sayın Başkanım. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, aleyhte konuşacağım. 
BAŞKAN – Sayın Şandır aleyhte. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkanım, Atila Emek, efendim, 

aleyhte. 
BAŞKAN - Atila Emek, aleyhte.  
Birer kişiye söz vereceğim, bir lehte, bir aleyhte. 
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HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkanım, İç Tüzük açık, “iki 
lehte, iki aleyhte” diyor. 

BAŞKAN - Şimdi, sevgili arkadaşlarım, hep İç Tüzük’e başvuruyoruz. İç 
Tüzük, başkana böyle bir hakkı veriyor. Bakınız “Bu yolda bir istemde 
bulunulursa, onar dakikadan fazla sürmemek şartıyla, -yani on dakika olması 
şart değil- lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir.” deniyor. Ben bir 
lehte… 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, iki lehte, iki aleyhte. 
BAŞKAN - Peki, şöyle yapacağız. Ben ikişer kişiye, tamam, 4 kişiye söz 

vereyim, 2 lehte, 2 aleyhte, beşer dakika.  
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bravo Başkanım, iyi pazarlık 

yapıyorsunuz. 
BAŞKAN - Aleyhte Sayın Şandır, aleyhte Sayın Emek, lehte Sayın 

Bozdağ, lehte Canikli. 
Sayın Şandır, buyurun efendim. 
Süreniz beş dakikadır. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, tekrar ediyorum. Türkiye bir hukuk devletidir. 

Hukuk kurmakla görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve 
komisyonları da kendi iç hukukuna uymak mecburiyetindedir. Yeniden 
görüşme önergesi… Sayın Başkanım, ifade ettiğiniz husus, önergenin içinde 
amaç belirtilmesi yetmez, bu bir önergedir. Önergelerde gerekçe koymak İç 
Tüzük’ün gereğidir ve ayrı bir başlık altında olması gerekir.  

Şimdi, gerek grup yöneticilerine gerek değerli milletvekillerine ifade 
ediyorum: Önergelerinizde gerekçeyi ayrı yazmıyor musunuz? Öyleyse 
Hükûmetin bize dağıttığınız yeniden görüşme önergesinde… Bu, bir yazı; bu, 
bir önerge değil. Bunun örneği de var; Plan Bütçe Komisyonunun geri çekme 
önergelerinin, inceleyiniz, tamamında gerekçe vardır. Dolayısıyla, bu, bir yazı. 
Bu yazının burada işleme alınması İç Tüzük’ün 89’uncu maddesine aykırıdır, 
gerekçeli olmak mecburiyetindedir. Önergede, şekil olarak, getirilen teklif, 
talep, imza sahibi ve altında da gerekçesi olmak mecburiyetindedir. Bu sebeple, 
bu önergenin, Hükûmetin “263 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesinin 
işlemlerinin değerlendirilmesi amacıyla İç Tüzük’ün 89’uncu maddesine göre 
yeniden görüşülmesini arz ederim.” talebi, bir önerge olmaktan öte bir yazıdır 
ve bir önerge olarak burada işleme alınması burada okuduğum İç Tüzük 89’a 
göre “Görüşülmesini gerekçeli bir önergeyle esas komisyon ve Hükûmet 
isteyebilir.” tezini doğrulamamaktadır.  

Dolayısıyla, Meclis Başkanlığımızın Hükûmetin bu yazısını bir önerge 
olarak kabul edip işleme alması İç Tüzük 89’a göre yanlıştır, yanlış olacaktır. 
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Israr ederseniz görüşmeler ve bu tekriri müzakereyle kabul edilecek kanun 
metni, hukuki meşruiyetini ve dayanağını kaybedecektir. Hukuk yollarının açık 
olacağını ifade eden partilerimiz var, ki biz de katılıyoruz. Bu sebepten dolayı 
bu kanunun Anayasa Mahkemesinde iptal edilmesi bir hukuki zorunluluk 
hâline gelecektir.  

Dolayısıyla, tekrar ifade ediyoruz: Deminki tavrınızda da yanlışlık vardı, 
çünkü Meclisin denetim yetkisini ortadan kaldıran bir talebi kabul etmeniz İç 
Tüzük’e göre yanlıştı. Şimdi de İç Tüzük’ün usullerine göre verilmemiş bir 
yazıyı önerge olarak kabul edip burada görüşmeye açmanız İç Tüzük’e göre 
yanlış olur ve bunda ısrar ettiğiniz takdirde, bizim, sizin İç Tüzük’ü uygulama 
sorumluluğunuza güvensizliğimiz oluşacaktır. 

Bunu arz ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şandır.  
Lehte, Sayın Bozdağ, buyurun. (AK Parti  sıralarından alkışlar) 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Saygıdeğer milletvekilleri, Değerli 

Başkanım, Başkanlık Divanının tutumunun lehinde söz aldım. Bu vesileyle 
yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.  

Hükûmet adına İç Tüzük’ün 89’uncu maddesine uygun olarak yeniden 
görüşme talebinde bulunuldu. Meclis Başkanlığı bu talebi Danışma Kurulunun 
gündemine getirdi. Danışma Kurulunda bu konuda bir uzlaşma temin 
edilemediği için Meclis Başkanlığı bu konuyu yeniden Meclisin onayına 
sunmak üzere gündeme getirdi.  

Burada, İç Tüzük’e aykırı herhangi bir husus söz konusu değildir. Zira, 
Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül’ün Meclis Başkanlığına verdiği 
önergeyi aynen okuyorum: 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 263 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesinin 

ihale işlemlerinin değerlendirilmesi amacıyla İç Tüzük’ün 89’uncu maddesine 
göre yeniden görüşülmesini arz ederim. 

 Vecdi Gönül  
 Millî Savunma Bakanı” 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – O arzınız, gerekçeniz nerede, 

gerekçeniz? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Şimdi, İç Tüzük’ün 87’nci maddesine 

bakıyoruz. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – O arzınız Sayın Bozdağ, arz etmişsiniz. 
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BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - İç Tüzük’ün 87’nci maddesi de 
önergelerin gerekçeli olması gerektiğini ifade ediyor ama gerekçenin nerede 
olması gerektiğine dair İç Tüzük’te herhangi bir hüküm yok. Burada gerekçe 
ifade edilmiş, İç Tüzük’ün öngördüğü amir hüküm yerine getirilmiştir.  

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Gerekçeyi yazsan ölür müydün? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Dolayısıyla, talebin İç Tüzük’e uygun 

olduğunu… 
GÜROL ERGİN (Muğla) – O amaç, amaç. Nerede gerekçe? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - … ve bu noktada Meclis Başkanlığının 

tavrının da İç Tüzük’e uygun olduğunu ifade ediyor… 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Yaz bir yere, gerekçe getir! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - … hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK 

Parti  sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Lütfen… Lütfen… Arkadaşlar… 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Önerge yazmayı bilmiyor Bekir, 

gerekçe getir! 
BAŞKAN – Sayın Bakan, Sayın Durmuş… Hocam, lütfen… 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Önerge yazmayı bilmiyor Bekir, haydi 

bize gerekçe getir. 
BAŞKAN - Sayın Emek, buyurun.  
Sayın Bakanım, lütfen… (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)  
GÜROL ERGİN (Muğla) – Bu kadar da yüzsüzlük olmaz ya! 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Gerekçesiz önerge, önergesiz gerekçe. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Gereksiz Bekir. 
BAŞKAN – Şimdi arkadaşlar… Milletvekili arkadaşlar… Hocam lütfen, 

rica ediyorum… Lütfen sakin arkadaşlar. 
ATİLA EMEK (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Başkanlığın tutumu hakkında aleyhte söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım.  

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, İç Tüzük, yüce Meclisimizin 
işleyişini, çalışma düzenini, usulünü belirleyen uyulması zorunlu kurallardan 
oluşmaktadır. Bu kurallara uymamak hukuksal anlamda büyük sorunlar 
doğurur ve sorumluluklar getirir.  

Sayın milletvekilleri, İç Tüzük’ün 89’uncu maddesi “Tasarı ve teklifin 
tümünün oylanmasından önce, belli bir maddesinin yeniden görüşülmesini 
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gerekçeli bir önerge ile esas komisyon veya Hükümet bir defaya mahsus olmak 
üzere isteyebilir” hükmünü getirmiştir.  

Şimdi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükûmet adına yapılan talebe 
baktığınız zaman, işte burada, gerekçe yok, burada… 

ERTEKİN ÇOLAK (Artvin) – Sizce var. 
ATİLA EMEK (Devamla) – Sizce olan her şey doğru değil, işte o 

yanlışları konuşuyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi önergeler, kanun teklifleri, bu Mecliste 

yıllardan beri uygulana gelen İç Tüzük’e uygun, usullere uygun veriliyor. AKP 
istedi diye her şeyi alt üst etmek durumunda değil bu yüce Meclis. Nerede 
gerekçe arkadaşlar? Nerede?  

KADİR URAL (Mersin) – Dilekçe Komisyonuna gönderdiler herhâlde, 
Dilekçe Komisyonunda şu an.  

ATİLA EMEK (Devamla) – Sayın Başkan, şimdi İç Tüzük’ün 89’uncu 
maddesi bu açıklık içindeyken, Hükûmet adına verilmiş bu metin hiçbir 
gerekçeyi ifade etmezken ve ihtiva etmezken bunu işleme koymanız hâlinde 
açıkça İç Tüzük ihlaliyle karşı karşıya kalacağız ve görüşülmekte olan yasa, 
açıkça İç Tüzük ihlalini, hukuka aykırı, Anayasa’ya aykırı bir durumu ortaya 
koyacaktır ve buna da yüce Meclisimizin Başkanı olarak siz izin verirseniz, bu 
hukuka aykırı durumu yaratmış olmanın sorumluluğu içinde olacaksınız.  

Değerli arkadaşlarım, İç Tüzük’e uygun esas komisyon ve Hükûmetçe 
verilmiş tekriri müzakere talebi bulunmadığına göre, Adalet ve Kalkınma 
Partisinin bu müzakere önerisinde bulunması -bu koşulların- İç Tüzük’e uygun 
olmadığı için Genel Kurulda görüşülmesi ve oylanması hukuken olanaksızdır. 
Sayın Başkanın da böyle bir uygulamayı başlatmayacağı umudu içinde bu 
değerlendirmeyi yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, İç Tüzük’e uygun olmayan AKP önerisinin 
görüşülmesi eylemli bir İç Tüzük değişikliği sayılır. Bu da hukuken mümkün 
değildir çünkü İç Tüzük’ün hangi esas ve kurallara göre değişeceği bellidir. 
Açıkça bir İç Tüzük ihlaliyle karşı karşıya bulunduğumuzu sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar niye? Şimdi, bu vesileyle milletin bir 
vekili olarak tüm Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine soruyorum: Şu 
görüştüğümüz mayın yasası adı altındaki bu yasada yap-işlet-devretle mayın 
temizleme karşılığı ülke topraklarının bir başka ülkeye, yarım asırlık o ülkenin 
şirketlerine teslim edildiğinin bir örneğini gösterebilir misiniz? Vicdanlarınız 
rahat mı? 

NURİ USLU (Uşak) – Yalan söylüyorsun, yalan yalan! 
ATİLA EMEK (Devamla) – Vicdanlarınız rahat mı? 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Rahat, rahat. 
NURİ USLU (Uşak) – Yalan söylüyorsun! 
ATİLA EMEK (Devamla) - Onu aynen size iade ediyorum. Bir tane örnek 

göster örnek. Milletin vekilisin, vicdanın rahat değil, vicdanın rahat değil.  
NURİ USLU (Uşak) – Kanunu oku öyle gel.  
BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar… Lütfen laf atmayın 
ATİLA EMEK (Devamla) - Onun için, değerli arkadaşlarım, burada 

birileri ileride Yüce Divan sorumluluğundan kurtulmak için böylesine bir yasal 
düzenlemeyi getirebilir. Bu yanlışlığa alet olmayınız. Vicdanınızın sesini 
duyun. Yarın bölgelerinize, milletin huzuruna gittiğinizde ne söyleyeceksiniz? 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, İç Tüzük ihlalinin önemli hukuki sonuçlarının 
olduğuna ve Sayın Başkan, buna imkân vermeyeceğinize inanıyor, yüce 
Meclise en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Emek. 
Lehte Sayın Canikli, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Başkanlık Divanının tutumunun lehinde söz aldım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

89’uncu madde çerçevesinde tekriri müzakere talebi söz konusu. 
Gerçekten 89’uncu maddeye baktığımızda bu tür önerilerin gerekçeli olması 
gerektiği çok net şekilde ifade edilmiştir, bunu bütün arkadaşlarımız da, 
konuşmacı tüm arkadaşlarımız da ortaya koydular.  

Burada sanıyorum tam olarak anlaşılamayan ya da tartışma konusu olan 
husus şu: Gerekçenin şeklinin olup olmadığı tartışması. Gerekçe herhangi bir 
şekil şartına bağlı mıdır?  

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Ben sizden ilk defa duydum. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Yani, alışılageldiğimiz, önce madde 

metni yazılır, arkasında “Gerekçe:” yazılır, bu şekilde.  
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Hatta gerekçeyi biz başlık altında 

yazarız.  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bununla ilgili olarak İç Tüzük’te ya 

da başka bağlayıcı herhangi bir mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır, bu çok 
nettir. Bu sorun tamamen Türkçe ya da anlatım kuralları çerçevesinde 
çözülmesi gereken bir durumdur.  

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Madde lafzında yoksa nereye 
bakarız? 
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NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Şimdi, bakın, arkadaşlarımız, aleyhte 
konuşan arkadaşlarımız gerekçe olmadığını ısrar ettiler, iddia ettiler. Hep 
beraber okuyalım. Sayın Bakanın tekriri müzakere talebini hep beraber 
okuyalım: “Görüşülmekte olan 263 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci 
maddesinin ihale işlemlerinin değerlendirilmesi amacıyla İç Tüzük’ün 89’uncu 
maddesine göre yeniden görüşülmesini arz ederim.” 

GÜROL ERGİN (Muğla) – Gerekçe değil o amaç, amaç. Hiç mi beynin yok. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Amaç başka, gerekçe başka. 
BAŞKAN – Lütfen, arkadaşlar… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, eğer ifade şöyle 

olsaydı, talep şöyle olsaydı ve sadece talep ifade edilmiş olsaydı. Şöyle olsaydı 
metin: “Görüşülmekte olan 263 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesinin 
İç Tüzük’ün 89’uncu maddesine göre yeniden görüşülmesini arz ederim.” 
demiş olsaydı ve sadece bu ifade metinde yer almış olsaydı, gerçekten bu itiraz 
haklı olurdu.  

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Gerekçe ayrı, amaç ayrı, Türkçeyi 
bilmiyor musun? 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Çünkü o zaman gerekçe bu talepte 
yer almamış olurdu. Arkadaşlar, şunun gerekçe olmadığı konusunda herhangi 
bir arkadaşımız bir şey söyleyebilir mi?  

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Söyler, söyler, ben söylerim. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Şu ifade konusunda. İhale 

işlemlerinin değerlendirilmesi amacıyla biz bu öneriyi veriyoruz. Gerekçemiz 
nedir?  

KADİR URAL (Mersin) – “Amaç” diyor zaten ya! “Amaç” diyor, “amaç.”  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - İhale işlemlerinin değerlendirilmesi 

amacıyla bir talep vardır, o talebin de gerekçesi vardır. (CHP ve MHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN – Lütfen… Lütfen… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla, bu bir gerekçeli 

önergedir.  
GÜROL ERGİN (Muğla) – Bana bak, “gerekçe” diyor “gerekçe”, orada 

amaç var, amaç! 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Amaç, niyet ayrı, karıştırma! 
BAŞKAN – Sayın Ergin… Sayın Ergin… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Başkanlık Divanının tutumu 

doğrudur, lehindedir.  
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP ve 
MHP sıralarından gürültüler) 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sayın Başkan, Türkçe dersi verelim… 
KADİR URAL (Mersin) – “Amaç” diyor orada, amaç, amaç! 
GÜROL ERGİN (Muğla) – İlle şu toprakları gâvura vereceksiniz! 
BAŞKAN – Sayın Ergin… Sayın Ergin… 
Bir dakika arkadaşlar, lütfen. 
Şimdi, sevgili arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, grup başkan vekili 

arkadaşlarımız ve onların görevlendirdiği milletvekili arkadaşlarımız kendi 
gruplarının düşüncelerini burada en güzel şekilde dile getiriyorlar. Şimdi, 
bunun dışında arkadaşlarımızın tansiyonu yükseltecek söz ve davranışlardan 
kaçınmasını rica ediyorum lütfen. (Gürültüler) 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Çarpıtıyor! Maksat, murat, niyet, amaç 
gerekçede niçin olsun!  Türkçeyi bilmiyorsan yapma! 

BAŞKAN – Lütfen… Lütfen arkadaşlar… 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN - Sayın Şandır… 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, İç Tüzük 87’de önergelerin 

nasıl tanzim edileceği gayet açık. Eğer geri alınan tekriri müzakere önergeyse 
bunun şekli de bugüne kadar kanun tekliflerinde, tasarılarında maddelerde 
verdiğimiz değişiklik önergesine uygun olmak gerekir. Bu bir yazı Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN – Şimdi, düşüncemi arz edeyim değerli arkadaşlarım: Takdir 
edersiniz ki bu tür önergelerde önergenin hazırlanma şekli önergeyi verenin 
takdirine bağlıdır. Hükûmetin istemine dair önergeye baktığımız zaman “İhale 
işlemlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla” ifadesi… 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) – Niye yeniden değerlendiriliyor Sayın 
Başkan, gerekçe odur.  

BAŞKAN – Müsaade eder misiniz… 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Niye yeniden değerlendiriliyor, gerekçe 

odur, o yok.  
BAŞKAN – Müsaade eder misiniz… Müsaade eder misiniz, lütfen. 

Herkes düşüncesini söyledi, müsaade ederseniz ben de söyleyeyim, müsaade 
eder misiniz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Esasa ilişkin söyleyemezsiniz Başkanım. 
İç Tüzük 64’te yazıyor bakın, esasa ilişkin söyleyemezsiniz. 
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BAŞKAN – Lütfen… Lütfen… 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Esasa ilişkin söyleyemezsiniz, 64’e 

bakın. 
BAŞKAN – Şimdi, değerli arkadaşlarım, şimdi, böyle bir… 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, Hükûmet… 
BAŞKAN - Sayın Şandır, lütfen… 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim, Hükûmet… 
BAŞKAN – Dinledim ben sizi.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım… 
BAŞKAN - Sayın Şandır, ben sizi dinledim, düşüncelerinizi aldım. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ama bir arzım var. Bakın, 263’ün 2’nci 

maddesini değiştirmeyi amaçlayan bir önerge veriliyor. Bu önerge mi Allah 
aşkına! 

BAŞKAN – Müsaade eder misiniz. Ben düşüncelerinizi aldım. Ben kendi 
düşüncelerimi söylüyorum.  

Şimdi… 
KADİR URAL (Mersin) – Bu bir dilekçedir Sayın Başkanım. Dilekçe 

Komisyonuna gitmesi lazım! 
BAŞKAN – Müsaade eder misiniz.  
Değerli arkadaşlarım, böyle bir konuyu ilk defa görüşüyor değiliz. 

Baktığımız zaman… Şimdi elimde bir örnek var, müsaade ederseniz okumak 
istiyorum.  

Sayın Şandır, istirahat buyurunuz lütfen.  
3 Temmuz 2005 tarihli oturum. Yani geçen dönem. İçişleri Bakanı 

Abdülkadir Aksu, görüşülmekte olan Belediyeler Kanunu nedeniyle bir tekriri 
müzakere, yani yeniden görüşme önergesi vermiş. Önergeyi okuyorum: 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına…” Lütfen bunu dinleyin.  

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim, müzakere yapmıyoruz ki yani.  
BAŞKAN -  “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Belediyeler Kanunu Tasarısı’nın ikinci bölümünde 

kabul edilen önergeler nedeniyle bu bölümde (17-46’ncı madde) yeniden 
düzenleme ihtiyacı doğduğundan İç Tüzük’ün 89’uncu maddesi gereğince bu 
bölümün yeniden görüşülmesi için gereğini arz ederim.”  

ŞENOL BAL (İzmir) – Olabilir, bir kere hata yapılmış. 
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MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir yanlışı örnek göstererek ikinci bir 
yanlış yapılır mı! Dikkatinizden kaçmışsa biz ne yapalım! 

BAŞKAN – İşte içinde gerekçesi. İşte burada da gerekçesi içinde.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, onunla ilgili bir tartışma 

açılmış mı? 
BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, daha evvelki uygulamalara da 

baktığımız zaman benim düşündüğüm ve uygulamamız doğrultusunda 
uygulamalar olduğunu görmekteyiz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Suimisal misal olmaz Başkanım. 
BAŞKAN – Lütfen… Lütfen…  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan…  
BAŞKAN – Sayın Şandır, bir dakika… 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ama yani bu tavrınızda ısrar ederseniz 

doğru olmaz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN – Ben doğru yaptığımı zannediyorum.  
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sayın Başkan, saygın Meclisin 

Başkanısınız, tutumunuzu eleştiriye açmayın.  
BAŞKAN – Açılabilir de. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkanım, maksat, murat, amaç 

ayrı şeydir, gerekçe ayrı şeydir. Bunu yazın lütfen. (AK Parti sıralarından “Otur 
yerine!” sesleri)  

AHMET YENİ (Samsun) – Otur yerine! 
BAŞKAN – Sayın Bakan, Sayın Durmuş, geçmiş örnekler verdim size, 

geçmiş örnek okudum ben size.  
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Türkçede maksat, murat, amaç, 

gerekçede olmaz. Yapmayın! Başkanlık makamını tartışılır hâle getirmeyin.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Bu önerge usulüne uygun değil Sayın 

Başkanım.  
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, benim tutumum İç Tüzük’e uygundur. 
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Sözlü soruların cevaplanma usulüne ilişkin oturum başkanının tutumu 
hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 6 14.10.2009 626-638 Sadık 
Yakut 

Bayram 
Özçelik 

Murat 
Özkan 

 
K. KEMAL ANADOL - Ben söyledim, meramımı anlatmadan buradan 

ayrılmam.  
Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; burada böyle bir tartışma 

sonucunda kürsüye çıktığım için üzgünüm ama Sayın Bakan bir senedir 
yanıtlamadığı sözlü soruların neden bir sene geciktiğini soran milletvekillerine 
âdeta "Siz suçlusunuz!" der gibi bir tavır içinde. Nereden kaynaklanıyor bu?  

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Bakanın kendisi suçlu.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bu nereden kaynaklanıyor? Sözlü 

sorunun gündeme alınması ve cevaplandırılması İç Tüzük'ün 98'inci 
maddesinde düzenlenmiş. 98'inci maddenin son fıkrası aynen şöyle: "İkinci 
fıkradaki zorunluklar hariç, üç birleşim içinde cevaplandırılmayan sözlü sorular 
yazılı soruya çevrilir ve istemi halinde aynı birleşimde önerge sahibine beş 
dakikayı geçmemek üzere söz verilir."  

Şimdi, bu sözlü soruların, yüzlerce sözlü sorunun bir tanesi yazılı soruya 
dönüştürülmemiş. Neden? "üç birleşim içinde cevaplandırılmayan sözlü 
sorular" diyor. Amir bir hüküm.  

O zorunluluklar neymiş, bakalım şimdi: "Sözlü soruların 
cevaplandırılması için -ikinci fıkrası, aynı İç Tüzük maddesinin, 98'inci 
maddenin- Anayasa, kanun ve İçtüzük gereği zorunluklar hariç olmak üzere, 
haftanın en az iki gününde, birleşimin başında ve birer saatten az olmamak 
şartıyla, Danışma Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile belli bir süre 
ayrılır."  

Şimdi, bu ikinci fıkradaki "Anayasa, kanun ve İçtüzük gereği zorunluklar 
hariç olmak üzere..." ne olabilir arkadaşlar? İktidar partisi dayatıyor, Danışma 
Kurulunda anlaşma olmazsa grup önerisi getiriyor ve ondan sonra diyor ki: 
"Sözlü soruların cevaplandırılmamasına… " diye oraya bir paragraf… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen tamamlayınız.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - … bir madde koyuyor, zorla, 

çoğunluğa dayanarak bu grup önerisini geçiriyor ve ondan sonra bir türlü sözlü 
soruların cevaplandırılmasına sıra gelmiyor. Oysa, bu konuda düzenleyici olan, 
gerçekten takdir yetkisi olan ve Meclisi çalıştırmakla görevli olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanıdır ve Başkanlık Divanıdır.  
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Şimdi, Sayın Bakan kırk yedi tane soru seçecek, ondan sonra "Onu ben on 
dakika içinde cevaplandıracağım." diyecek, burada kimsenin anlamadığı 
biçimde o kıraat edecek…  Bu Meclisin her oturumu kim bilir kaç liraya mal 
oluyor arkadaşlar? Bu milletin parasına yazık değil mi?  

Televizyonlardan halkımız izliyor. En önemli sorunlar soruluyor. 
Zeytinden fındığa, hayvancılıktan meyveciliğe kadar her türlü sorunlar geliyor 
ve kimsenin anlamadığı biçimde geçiştirilip gidiyor. Hoş seda bile bırakmıyor, 
kimsenin aklında iz bırakmıyor! Anlamıyoruz ki, vatandaş nasıl anlasın?  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bitiriyorum.  
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkanım, usul tartışmasının 

lehinde söz istiyorum.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bu nedenle, bu sözlü soru 

müessesesinin mutlaka… 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkan, Meclisi çalıştırmayan 

zatıalinizsiniz! Önündeki kitabı oku, kitabı! Kitaptan bahsediyor, bak! Aynı 
kitap değil mi sendeki?  

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sayın Başkan…   
Sayın Başkan, ayrılıyorum.  
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Anadol… 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sayın Başkan, ayrılacağım.  
BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen… 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Neden?  
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Ne demek yani?  
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Anadol…  Verdiğim süre tamamlandı.  
Sayın Anadol, lütfen…  Lütfen, Sayın Anadol… 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Meclisi çalıştırmayan sensin Sayın 

Başkan! Meclisi çalıştırmayan zatıalinizsiniz! Şahsım olarak güvensizlik 
veriyorum zatıalinize.  

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bu nedenle Meclisi çalıştırmayan 
iktidar grubudur… 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Başkanın kendisidir.  



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

2132 
 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - … ve bu iktidar grubunun paralelinde 
Meclisi yöneten Başkan Vekilidir. 63'e göre söz aldım, onu bile, o imkânı bile 
tanımıyor, söz hakkını kısıtlıyor.  

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Burada antidemokratik uygulama 
yapıyorsun.  

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Hiçbir uygulamasında Meclisin bu 
yok. Şiddetle kınıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Ben de beraber.  
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol.  
Lehte söz isteyen Sayın Mehmet Şandır, Hatay Milletvekili.  
Buyurun Sayın Şandır.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, lehte ben de söz hakkı 

istiyorum.  
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Meclis Başkanlığını da sarmış 

hukuksuzluk! Türkiye'deki hukuksuzluk sizi de sarmış Sayın Başkan! 
Ruhunuza girmiş hukuka saygısızlık!  

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Ya, yapma be!  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan…  Sayın Başkan, Sayın 

Milletvekilini lütfen uyarın.  
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Hukuksuzsunuz, hukuka saygınız yok! 

Demokrasiye saygınız yok!  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Sayın Milletvekilini lütfen 

uyarın.  
BAŞKAN - Buyurun Sayın Şandır.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Değerli arkadaşlar, Değerli Başkanım…   
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Neye saygınız var sizin? Burada bile 

yasayı ihlal ediyorsunuz. Meclisin İç Tüzüğü'nü ihlal ediyorsunuz.  
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Bağırma, saygılı ol!  
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Bağırsam ne olacak? Bağırsam ne 

olacak? İşçi düşmanı! Hem sendikacısın hem işçi düşmanısın sen!  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri… 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen… 
Sayın Şandır, buyurun.  
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Geren sensin! Gerginlik yaratan sensin, 

niye "lütfen" diyorsun Başkan? Gerginlik yaratan zatıalinizsiniz!  
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MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tabii, efendim, Genel Kurul görüşmelerinde… 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sus, otur!  
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Senden mi öğreneceğiz nasıl 

konuşacağımızı? Sen bana nasıl bağırırsın "sus be!" diye. Sen kimsin ya?  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - … Genel Kurul görüşmelerinde 

gerçekten hoşgörüye, sabra ihtiyacımız var. En ufak tartışmayı kavga sebebi 
yapmamak gerekir. Biz burada bir şey söylemeye çalışıyoruz. Bakın, usul 
tartışmalarında teamül on dakikadır, bunu değiştirmemek lazım. Büyüklüğün 
en önemli ölçeği sürekliliktir, ikide bir kural koymak küçüklüğün ifadesidir. 
Kuralları değiştirmemek lazım.  

Bizim söylemek istediğimiz şey şu: Meclisin iki ana görevi var, iki temel 
görevi var; biri yasa çıkartır, biri de denetim yapar. Yasamada ve denetimde 
kontrol Başkanlık Divanınındır. Başkanlık Divanı Meclisin denetim 
fonksiyonunun zayıflamasına doğrudan müdahale etmek sorumlusudur. Eğer 
Mecliste denetim yapılamıyorsa bu Meclis görevini yapamıyor demektir ve bu 
görevi yapamamanın birinci derecede sorumlusu Başkanlık Divanıdır. Bunu 
hatırlatmaya çalışıyoruz.  

Şimdi, Sayın Bakan çok önemli konularda, tarım…  Yani demin de arz 
ettim, dişiyle tırnağıyla, çoluk çocuğuyla, emeğiyle, insanlar doğdukları yerde 
onurlarıyla yaşamanın gayretinde tarım yapıyorlar, çiftçilik yapıyorlar. Şimdi 
hasat mevsimi, güneyde, Mersin'de, Hatay'da zeytin hasadı başladı… 

MUHARREM VARLI (Adana) - Adana'yı unutma Başkanım.  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - … ve Adana'da. Sebebi neyse 

bilmiyorum ama zeytin fiyatları, zeytinyağı fiyatları yarı yarıya düştü. Kan 
ağlıyor çiftçi. Telefon ediyorlar, arkadaşlarımızı, sizin milletvekillerinizi de 
arıyorlardır. Bunun sebebi konuşulmalı.  

Sayın milletvekilleri soru sormuş. Sayın Bakanım, kırk tane soruya cevap 
vereceğinize yirmi taneye cevap verseniz de… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Böyle şey olur mu ya?  
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Başkanlık Divanının ona 

müsaade etmemesi lazım.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Böyle şey olmaz ya!  
BAŞKAN - Sayın Şandır, tamamlayın lütfen.  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Çiftçimizin anlayacağı şekilde sorulara 

cevap verilse de…  Çiftçimiz burayı gözlüyor. Biliyor musunuz, Türkiye'de en 
fazla izlenen televizyon kanalı TRT 3. Yani burada konuştunuz ama biz 
anlamadık Allah aşkına. Yani Meclisle mi, çiftçiyle mi, dikkate mi 
almıyorsunuz, alay mı ediyorsunuz?  
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Bu sebeple söylüyoruz Sayın Başkanım. Bu işlere müdahale etmek sizin 
göreviniz, Başkanlık Divanının, Sayın Meclis Başkanının görevi. Eğer Meclis 
Genel Kurulu, komisyonları denetim görevini yerine getiremiyorsa bir 
sorumluluk doğuyor. Bunu tartışmak için usul tartışması istiyoruz, iki 
dakikayla sınırlıyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok. Dolayısıyla, bu tavrınızı, bu 
tutumunuzu gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Böyle bir teamül 
oluşturmak gibi de hakkınız yok. Burada usul tartışması on dakikadan aşağı 
olmamalıdır çünkü gerçekten usulü doğru oturtamazsak esası bulamayız.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bu sebeple biz de Başkanlık Divanının 

bu tavrını doğru bulmadığımızı ifade ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN - Sayın Şandır, teşekkür ediyorum. Ancak sayın konuşmacılar 
hangi konuda usulsüzlük yaptığımızı belirtmediler ancak İç Tüzük'ün 98'inci 
maddesinin altıncı fıkrasının son bendi: "Konuları aynı olan sözlü sorular 
birleştirilerek cevaplandırılabilir." Sayın Bakan bu hakkını kullanıyor.  

Ayrıca son fıkrası: "İkinci fıkradaki zorunluluklar hariç, üç birleşim içinde 
cevaplandırılmayan sözlü sorular yazılı soruya çevrilir ve istemi halinde aynı 
birleşimde önerge sahibine beş dakikayı geçmemek üzere söz verilir."  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Çevirtseydiniz.  
BAŞKAN - Sayın Bakanın soruları birleştirerek cevap vermesine 

Başkanlığın, Başkanlık Divanının karışma ve takdir yetkisi yoktur.  
Evet, aleyhte söz isteyen… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aynı mahiyette değil efendim.  
BAŞKAN - Buyurun Sayın Demirtaş. (DTP sıralarından alkışlar)  
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sözlü soru önergesi 5/5/2008 tarihli. 

Bakın önerge elimizde, 5/5/2008.  
BAŞKAN - Lütfen oturun Sayın Ağyüz.  
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Lütfenle olmuyor bu iş, uyarmayla 

olmuyor. Meclisi gererek de Meclis idare edilmez.  
BAŞKAN - Buyurun Sayın Demirtaş.  
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Değerli milletvekilleri, şimdi, 

usulle ilgili bir tartışma, iki buçuk yıldır Meclisteyiz, ilk defa ikişer dakikalık 
bir süreyle tanınıyor. Sayın Başkanın burada yapması gereken şey de 63'e göre 
İç Tüzük'te belliydi. Israrcı olan milletvekilinin istemini onaya sunabilirdi, ama 
bunu yapmak yerine, eğer söz vermişse milletvekillerine, bu Meclisin 
teamülleri gereği on dakikadır. Dolayısıyla bu uygulamanın bir teamül hâline 
gelmeyeceğini, buna izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz öncelikle. (DTP 
sıralarından alkışlar)  
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Şimdi buradaki usulsüzlük nedir değerli arkadaşlar, Sayın Başkan merak 
ediyor. Dün Sayın Bülent Arınç burada sözlü soruları cevapladı. Ben de 
yerimden sisteme giriş yaptım ve söz istedim, bir dakikalık bir söz hakkı talep 
ettim. Sayın Başkan dedi ki: "98'e göre sizin cevaplanmış sorunuz olmadığı 
için söz hakkınız yok." Ben de dedim ki: "Grup Başkan Vekiliyim, takdir 
hakkınızı kullanabilirsiniz, yani pek kısa söz verebilirsiniz. Bizim Gruptan hiç 
soru sorulmamıştı. Daha doğrusu bizim Grubun sorularından herhangi biri 
alınmamıştı, bizim de bir sorumuz vardı, sormak istiyoruz" dedik. Sayın 
Başkan da İç Tüzük'ü gösterdi: "Hayır, sorunuz yok, soramazsınız" dedi.  

Şimdi bugün Sayın Şandır'a iki dakika söz hakkı verdi.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ben 60'a göre aldım yani.  
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) - Çok doğru yaptı Sayın Şandır. 

Bir grup başkan vekili, önemli bir konuda grubunun düşüncelerini, duygularını 
ifade etmek istedi; Sayın Başkan da 60'a göre yetkisini kullandı ve söz verdi. 
Usul budur aslında. Sayın Anadol'a söz vermiyor, bana söz vermiyor, Sayın 
Şandır söz alıyor. Hangisi doğru?  

Sayın Başkan, usulünüz tartışılmayacak da ne tartışılacak burada? Bir 
ayrımcılık yapıyorsunuz, çok bariz bir usulsüzlük yapıyorsunuz. Bu konuyla 
ilgili hem usulünüz hatalı hem burada sayın grup başkan vekilleri sayın 
bakanların soruları cevaplama yöntemini eleştirmek istiyorlar. Zaten ayda yılda 
bir sayın bakanları bu kürsüde görüyoruz, sözlü sorular usulen cevaplandırılıp 
kapatılıyor. En azından denetimi biraz daha sağlıklı işletmek, nitelikli işletmek 
için Başkan olarak göreviniz var bu konuda. Bunu işletmiyorsunuz. Bu bir 
usulsüzlüktür işte, usule aykırıdır.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız Sayın Demirtaş.  
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) - Denetim konusunda sayın 

milletvekilleri itirazlarını iletemeyecekse, sizinle paylaşamayacaksa, siz bunun 
paylaşılmasına dahi izin vermeyecekseniz, iki dakikayla sınırlı tutacaksanız, bu 
Meclis bu şekilde çalışamaz Sayın Başkan.  

Dün ben burada kürsüye ilk çıktığımda size başarılar diledim ve "Umut 
ediyorum ki adil bir yönetimle Meclis performansını artırırız." dedim. 
Duymazdan geldiniz gerçi ama şimdi yine tekrar ediyorum: Tekrar hayırlı 
olsun ama umut ediyorum ki yönetiminizde bu tür sıkıntıları bir daha 
yaşamayız.  

Tekrar teşekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar)  
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Yaşayacağız, yaşayacağız… 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirtaş.  
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Sayın Demirtaş, Başkanlığın, kürsüde konuşan sayın milletvekiline cevap 
verme gibi bir geleneği yok.  

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Cevap verin diye söylemedim 
Sayın Başkan.  

BAŞKAN - Ancak dünkü tutanaklar ortada. Tutanakları getirtebilirim. Siz 
60'a göre söz istemediniz.  

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Sizin takdir yetkiniz vardı 
Sayın Başkan.  

BAŞKAN - Bir saniye Sayın Demirtaş… 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Bana bu usulü siz gösterdiniz.  
BAŞKAN - Sorulan sorulara Sayın Bakanın verdiği cevaplar üzerine sayın 

milletvekillerinin açıklama yapması istemesi sebebiyle ben söz verdim.  
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Sizin her hâlükârda yetkiniz 

var Sayın Başkan.  
BAŞKAN - Siz o sebeple istemiştiniz, bundan dolayı vermedim.  
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Her hâlükârda bir dakika söz 

her an verebilirsiniz.  
ÖZDAL ÜÇER (Van) - Siz, Meclis Başkanı olarak Meclis teamüllerini 

esas alacaksınız!  
BAŞKAN - Bugün Sayın Şandır'ın aynı şekilde söz talebini bir görüşme önce 

reddettim ancak 60'a göre istedi. Sayın Şandır'a söz verilmesi bunun içindir.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sonra ben istedim, vermediniz. Sayın 

Şandır'dan sonra ben istedim, vermediniz.  
BAŞKAN - Lehte söz isteyen Sayın Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili.  
Buyurun Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
Sayın Başkan, burada grup başkan vekili arkadaşlarımızın esas itibarıyla 

dikkat etmeleri gereken konu, milletvekili arkadaşlarımız belki bu konuyu çok 
iyi takip edemeyebilirler ama bütün milletvekillerinin el kitabı bizim İç 
Tüzük'ümüz. Özellikle de grup başkan vekillerinin bu İç Tüzük'ü Başkanlık 
Divanı kadar bilmesi gerekir.  

Bakınız, İç Tüzük 60'ıncı maddede belki gelenek hâline gelen bir söz, 
durum vardır. Grup başkan vekilleri yerinden herhangi bir şekilde söz istediği 
zaman, bugüne kadarki yapılan gelenek içerisinde, 60'ıncı maddeye göre kısa 
bir söz verme âdet hâline gelmiş ama burada Başkanlığa takdir yetkisi verilmiş. 
"Başkan bunu verebilir" diyor.  
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Tabii "verebilir" diyor. Buna bir itirazımız 
yok.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan bu takdir yetkisi 
konusunu da kullanmış. Bir grup başkan vekilimize bunu vermiş, diğer grup 
başkan vekilimiz istemiş, bunu vermemiş.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Onun için 63'e göre söz istedim. Bu 
takdiri yanlış kullandı.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ama şu anda yapılan işlem, ben İç 
Tüzük'ün 63'üne göre konuşuyorsam, şu anda yaptığımız işlem, İç Tüzük'ün 
63'üncü maddesine aykırı bir durumu yapıyoruz çünkü İç Tüzük 63'üncü 
madde: "Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, … "  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Davet…   
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - "… bir konuyu öne alma veya geriye 

bırakma gibi usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur. Bu yolda bir 
istemde bulunulursa… "  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aynen… 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Çalışma usullerine davet...  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Bakan konuşmasını yapmış, 

sorulara cevabını vermiş, gündem tamamlanmış, Başkan oturumu kapatmış.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kapatmadan söz istedim.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - O konuyla ilgili, Başkan, bizim salı 

günkü, dünkü yaptığımız birleşimde milletvekillerinin oylarıyla kabul ettiğimiz 
gündeme geçmiş. Eğer Sayın Başkanlık bunu, gündeme geçmeyi farklı bir yöne 
doğru getirmiş olsaydı, değerli grup başkan vekillerinin söylediği doğru 
olabilirdi. Ama şu anda siz tamamen İç Tüzük'ü uyguluyorsunuz. İç Tüzük'ün 
uygulanmasından rahatsız olmak nasıl bir durumdur?  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne münasebet ya!  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Onun için, ben şunu ifade ediyorum: 

Değerli grup başkan vekillerinin özellikle İç Tüzük'e uyma konusunda 
hassasiyet göstermeleri gerektiğini düşünüyorum.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN - Sayın Elitaş, lütfen toparlayınız.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - 63'te gündem bir şart değil, beraber 

okuyalım.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, 63'üncü madde, birinci 

fıkradaki sayılan meseleler olması hâlinde bu konuda istek yapılır, diyor. Ama 
63'üncü maddede de bir sınır koymuş, on dakikayı geçmemek üzere Başkanlığa 
takdir yetkisi vermiş.  
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - O zaman yarım dakika versin.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bu konuda bir dakika da olabilir, beş 

dakika da olabilir.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yarım dakika versin. Ne münasebet!  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bugüne kadarki teamüller, en kısa süre, 

bir dakika olarak alınmış.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yarım dakika versin, yarım. Otuz saniye 

versin!  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - O yüzden, bakın, değerli milletvekilleri, 

değerli grup başkan vekilleri; bugüne kadar bizim yaptığımız toplantılarda, 
Danışma Kurulu önerilerinde salı ve çarşamba günlerinde sözlü soruların 
görüşülmemesi konusunda ortak imzalarımız var. 3/10/2007 tarihindeki 
yaptığımız Danışma Kurulunda aldığımız karar gereğince "Salı ve çarşamba 
günleri bir saat sözlü soru önergesini cevaplamak üzere… " diye karar 
vermişiz. Bugüne kadar yapılan uygulamaların dışında -açın tutanakları 
inceleyin- sayın bakan gelirmiş, burada, birleşim açıldığında "Ben şu sorulara 
cevap vereceğim… ", okunur, okunur, "İlgili milletvekili? Yok, Sayın Bakan? 
Yok. Sorular ertelenmiştir." der…   

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - … ve yazılı soru hâline gelirdi. Ama 

22'nci ve 23'üncü Dönemde biz, hiçbir sayın milletvekilinin sözlü sorusunun 
yazılı soruya çevrilmemesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bugüne 
kadar da bu gayreti göstermeye devam ettiğimizi belirtiyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş.  
ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, Meclis çalışmalarıyla ilgili bir 

tüzük hatırlatmasında bulunacağım.  
BAŞKAN - Bu tartışmalar neticesinde tutumumda herhangi bir değişiklik 

söz konusu değildir.  
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Sataşma nedeniyle söz talebinin aynı oturum içinde karşılanması 
gerekirken bu talebin bir sonraki oturumda değerlendirilmesinin ve gelen 
kâğıtlar listesinde yayımlanmayan genel görüşme önergesinin ön 
görüşmesinin yapılmasının İç Tüzük’e aykırı olduğu iddiasıyla Başkanın 
tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 12 3.11.2009 801-809 Nevzat 
Pakdil 

Fatih 
Metin 

Bayram 
Özçelik 

 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, burada oturmak demek, 

sayın milletvekili nerede olursa olsun keyfî yönetme hakkınızı elinizde 
tutmanız demek değildir. Sizi bağlayan bir İç Tüzük vardır. Bu İç Tüzük’e göre 
Meclisi yönetmek zorundasınız, mecburiyetindesiniz, içinize de sindirmek 
zorundasınız. İster sevin ister sevmeyin ama keyfî yönetim olmaz. Daha 
önce… (AK PARTİ sıralarından “Konuya gel.” sesleri)  

Anlayamadın galiba. 
BAŞKAN – Arkadaşlar, müdahale etmeyin lütfen. 
Sayın Vural, buyurun efendim. Genel Kurula hitap ediniz. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Anlayamadın. Grup başkan vekiliniz 

gelsin anlatsın. Eğer hangi konuda olduğumuzu bilmiyorsanız o zaman niye 
burada oturuyorsun? Oturma, çık dışarıda maç izle. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Sayın Başkana dönerek 
konuşamazsınız, Genel Kurula hitap edin. 

OKTAY VURAL (Devamla) – Evet, Sayın Başkanım, gelen kağıtlar 
listesinde… 

BAŞKAN – Sayın Vural, ben sizi duyuyorum efendim. Genel Kurula 
hitap edin.  

Lütfen buyurun. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Genel Kurula hitap ediyorum.  
BAŞKAN – Peki, buyurun. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Siz biraz önce, MHP Grubunun önerisini 

verdiğimiz zaman Genel Kurula hitap etmediniz. 
Şimdi, kalkıp burada Sayın Milletvekilinin o sıradaki talebini dikkate 

almadınız. İç Tüzük’ün amir hükmü var, diyor ki: Söz verme zamanını aynı 
oturum içerisinde takdir edeceksiniz. Bunun sizinle, yani sizin tavrınızla… Siz 
ne hakla bir milletvekilinin o oturum içerisindeki söz talebi konusunu karara 
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bağlamıyorsunuz! Yok böyle bir yetkiniz. Böyle bir yetkiniz olduğunu iddia 
ediyorsanız, çıkın söyleyin. Efendim, keyfî yönetimle olmaz. Biraz önce o 
zaman, değerli milletvekillerinin yönetim tarzıyla ilgili ortaya koyduğu 
görüşlerin Meclisi yöneten tarafından da aynen benimsendiğini ortaya koyuyor. 
Bir sayın milletvekili bununla ilgili şey yaptı, siz hemen oylamayı yaptınız, 
oturumu kapattınız. Şimdi neye göre söz verdiniz, neye göre? Sataşmadan 
dolayı verdiyseniz, sataşma bir önceki oturumda olmuş.  

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Tutanaklar ancak geldi. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Dolayısıyla, burada “Ben yaptım, 

oldubitti.” olmaz, riayet edeceksiniz. Biz, hukukumuza riayet edilmesini 
istiyoruz, milletvekillerinin hukukuna riayet edilmesini istiyoruz. Fazla bir şey 
mi istiyoruz acaba? Yani fazla bir şey mi istiyoruz ya? Yani burada iki dakika 
önce, yarım saat önce konuşsa ne olurdu? Takdir etseydiniz ne olurdu? Bu 
tavrınız, maalesef hem İç Tüzük’e aykırı hem de tutumunuz… Gerçekten, yani 
yadırgıyorum. “Yayınlanacak.” diyorsunuz, web sayfasına giriyoruz, o anda 
yayınlanmış. Yani şimdi neyin okunduğu, neyin yayınlandığı konusunda bizim 
hakkımızı, hukukumuzu da siz koruyacaksınız. Usule uygun olup olmadığını 
siz koyacaksınız. Eğer usul yoksa esas da yoktur zaten. Yani burada, o zaman, 
her türlü usulden vazgeçelim, esastan vazgeçelim, bir tek hüküm “Meclisi 
Meclis Başkan Vekili istediği gibi yönetir.” desin, bitirelim, bu kadar. Biz de 
bu tartışmayı yapmayız; hakkınızdır, hukukunuzdur deriz. Ama bu tavrınızı, 
gerçekten, bu Meclisin çalışma usulleri açısından son derece baskıcı, dikkate 
almayan, milletvekilinin o talebini dikkate almadan istediğinizi yapan… Bir 
Meclis Başkan Vekili olarak bu kadar müdahilci olamazsınız. Siz Meclis 
Başkan Vekilisiniz, yöneteceksiniz, usulüne göre; bellidir. Ama siz, âdeta, 
milletvekillerinin üzerinde bir tahakküm kuran… Yok, yapmayın, sabredin… 
Bu konuda siz taraf olmamalısınız. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi İç 
Tüzüğü’nü uygulamakla yükümlüsünüz. Haa “Uygulamasam ne olur canım, 
Allah Allah, ne olacak!” diyorsanız, gerçekten bu konuda hiçbir endişe 
tanımıyorsanız, o zaman ne yapacağız değerli arkadaşlar? Yani, kendi 
hukukunuzu kendiniz oluşturur, ben kimseninkini dikkate almam… Biraz önce 
konuşuyoruz, siz devam ediyorsunuz. Bir şey söyleyin, deyin ki, bununla ilgili 
şundan dolayı yaptım, bundan dolayı yaptım. Bir cevap verme durumunda bile 
kendinizi hissetmiyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkan 
Vekili, grup başkan vekili değildir, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hepsini 
temsil eder. Biz, Sayın Başkana gittiğimiz zaman, onun, şuranın başkan vekili 
ya da şuranın temsilcisi olarak gitmiyoruz, bize de öyle bakılmasını 
istemiyoruz. Siz, iktidarın Meclis Başkan Vekili değilsiniz ki. Muhalefete karşı 
olmanız da gerekmiyor ki. Ama, bununla ilgili gerçekten âdeta yok sayan, 
istediğimiz gibi yaparız… Bir milletvekilimiz çıkıyor onu söylüyor, siz, o 
milletvekilinin söylediği sataşmayla ilgili kendisine atfedilen konu hakkındaki 
düşüncesini grup başkan vekiline test ettiriyorsunuz. Bir milletvekilini diğer 
milletvekiline test ettiriyorsunuz ya! Böyle bir hakkınız var mı sizin? Ona test 
ettiriyor, öyle mi acaba? Öyle bir şey olamaz. Dolayısıyla… 
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BAŞKAN – Sayın Vural, hukuku çiğnemeyelim, böyle bir şey 
söylemedim, sadece, “Siz böyle bir ifadede bulundunuz mu?” dedim. 

OKTAY VURAL (Devamla) – Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. 
BAŞKAN – Herkes birbirinin hukukunu korumalıdır, hukuku korumak 

size de bir vazifedir. 
SUAT KILIÇ (Samsun) – Ne tür bir ifadede bulunduğumu sordu Sayın 

Başkan. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Hayır, hayır; çok teessüf ederim, sayın 

milletvekilimizin o tavrını, âdeta oranın kabulüne müncer ettiniz. 
SUAT KILIÇ (Samsun) – Hayır, hayır; benim cümlemin ne olduğunu 

sordu.  
BAŞKAN – Hayır, yanlış anlaşılma olmuştur, öyle bir ifadede 

bulunmadım.  
OKTAY VURAL (Devamla) – Evet, yanlış anlaşılma olmuşsa, 

anlaşılmayı düzeltmek lazım. 
BAŞKAN – “Siz böyle bir ifadede bulundunuz mu?” dedim. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Bir milletvekilinin… 
BAŞKAN – Sayın Vural, lütfen, başkalarının hukukuna da saygı 

gösterelim.  
Buyurun efendim. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Gösteriyorum zaten. 
BAŞKAN – Buyurun. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Yani, kimin hukukunu… 
BAŞKAN – Söylemediği şeyleri isnat etmeyelim. Böyle bir ifadede 

bulunmadım. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Kime isnat ettik? 
BAŞKAN – “Böyle bir söz söylediniz mi?” ifadesinde bulundum, lütfen… 
OKTAY VURAL (Devamla) – Hayır, hayır, hayır, “Öyle bir söz 

söylediniz mi?” diye ifadede bulunmadınız. 
SUAT KILIÇ (Samsun) – Benim ne söyleyip söylemediğimi sordu Sayın 

Başkan.  
BAŞKAN – Benim söylediğimi siz yorumluyorsanız, “Siz böyle dediniz.” 

diyorsanız, olmaz ki böyle bir şey! 
OKTAY VURAL (Devamla) – Evet, siz nasıl sayın milletvekiline 

atfedilen konu hakkında oturum öncesinde söz vermeyip kendinize 
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kullanıyorsanız, benim de bu konuda söz söyleme hakkım var. Sizin gibi 
düşünmek zorunda mıyım? Mecbur muyum ya! Ne günlere kaldık ya! Mecbur 
değiliz, aynı şeyi düşünmek zorunda da değiliz. Düşünmediğimiz için de 
buradayız. 

Ama Sayın Meclis Başkan Vekilim, bu tutumunuz doğru değildir. 
Milletvekillerinin haklarını, hukuklarını; muhalefetin tutumlarını, hakkını ve 
hukukunu bu İç Tüzük’e göre yönetmek zorundasınız siz. Yani biz, çıktığınız 
zaman, iktidar partisinin Meclis Başkan Vekili olarak mı görelim sizi? Bu 
doğru şey değil.  

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) – Hâlâ aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz! 
OKTAY VURAL (Devamla) – Anlamadığınız için, belki onun için 

tekrarlıyorum. Olur ya… İsterseniz bir daha tekrar edeyim. Olur mu?  
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Arife tarif gerekmez! 
OKTAY VURAL (Devamla) – Evet... Dolayısıyla yani şimdi keyfinize 

göre bir yönetim tarzı tutturuyorsunuz. Keyfinize göre bir yönetim tarzı 
tutturmanızı içinize sindirebileceğinizi düşünmüyorum açıkçası ve bu konuda 
gerçekten biz bu endişelerimizi bu kürsüden dile getirmek zorunda kalıyoruz. 
Sizin İç Tüzük’e uygun hareket etmenizi, İç Tüzük çerçevesinde 
milletvekillerimizin ya da gruplarımızın kullandığı haklara ve itirazlara karşı İç 
Tüzük’ün hükümleri çerçevesinde hareket etmenizi bekliyoruz. Gelen kâğıtlar 
listesinde yayınlanmamış bir konuyu okuttuk, ondan sonra yayınlanacak deyip 
yayınlanmasını gerekçe gösteriyorsanız, o zaman sorarlar, niye yayınladınız? 
Madem gerek yoktu da niye yayınladınız? Komik oluyor. Hukuk yapılan yerde 
hukuk ihlali olmaması gerekiyor. Eğer milletimizin çıkarttığımız bu kanunlara 
uymasını istiyorsak, önce kendi aramızdaki hukuku düzenleyen İç Tüzük’e ve 
bu İç Tüzük’ü uygulamak durumunda olan Meclis Başkan Vekilinin buna göre 
yönettiğine ilişkin hepimizin güven duyması gerekiyor.  

O bakımdan Sayın Meclis Başkan Vekilimizin bu iki yönetim tarzı 
dolayısıyla bir usul tartışması açtım. Sayın Meclis Başkan Vekilinin aslında, 
biraz önce Grup Başkan Vekili de ifade etti, sataşmadan dolayı bir önceki 
oturumda söz vermesinin hangi maddeye istinaden yapıldığı konusunu sordum. 
Hiçbir cevap vermediler. Bu cevap karşısında da böyle bir usul tartışmasının 
açılmasını uygun gördüm.  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Evet, usulün aleyhinde Sayın Kamer Genç, Tunceli Milletvekili. 
Buyurun efendim.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Şimdi, değerli milletvekilleri, burası yüce bir kurumdur, çok yüce bir 

kurumdur. Bu kurum gerçekten milletimizin bir Kâbe’sidir. Burada herkesin, 
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özellikle şu kürsüde oturan insanların hakkaniyet, adalet ölçüleriyle kendi 
kendisini test etmesi lazım. Ben o kürsüde yedi sene bulundum ve ben inanınız 
ki orada bulunduğum zaman kendimi Tanrı karşısında hesap veren bir insan 
statüsünde gördüm. İster inanın ister inanmayın siz. Bunun tabii o güzelliğini 
kavrayabilmek için o sorumluluk duygusunu duymak lazım.  

Şimdi, Nevzat Bey -işte 2007’den beri burada parlamenteriz- öyle 
enteresan bir görüntü içinde ki, grup başkan vekillerinin isteklerini nazara 
alıyor -ben bağımsız milletvekiliyim, arka sıralarda oturuyoruz- söze giriyoruz, 
kale almıyor; karar yeter sayısını istiyoruz, yüzde bin karar yetersayısı yok, 
geçiyor.  

Ya, şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, o kürsü çok yüce bir kürsüdür, 
millet adına hakkaniyet ve adalet ölçülerine göre görev yapılmasını gerektiren 
bir kürsüdür. Eğer bu kürsüde oturan insanlar Allah’tan korkmazsa, vicdanının 
sesiyle hareket etmezse, bir siyasi partinin militanı gibi hareket ederse, “Ya, 
ben, işte siyasi iktidara şu tavizleri vereyim de benim de şu işlerim olsun.” 
düşüncesiyle hareket ederse bu Meclis çok büyük bir itibar kaybeder. Bu 
Meclisin itibar kaybetmesi demek milletin itibar kaybetmesi demek. Bu çok 
önemli bir olay.  

Şimdi, ben, AKP Grup Başkanlığının önerisi okunduğu zaman söz sırasına 
girdim. Şimdi, Başkan mecburdur, Tüzük’ün 60’ıncı maddesine göre çok kısa 
bir konuşması olan milletvekili yerinden çok kısa bir açıklama yapar. Bu İç 
Tüzük’ün 60’ıncı maddesinin gereği. Şimdi, Nevzat Bey beni görmüyor, beni 
milletvekili saymıyor! Nedense! Yani bu hakkı nereden buluyor kendisinde! 
Daha önceden bu kürsüde oturanlar beni görmediler ama çok büyük sıkıntılara 
düştüler. Yani onu da bir şey etmesi lazım. Ben haksız bir talepte 
bulunmuyorum. Şimdi ben istiyorum ki, bu Mecliste her şeyde hakkaniyete, 
adalete uygun bir düzenleme yapılması lazım.  

İşte biraz önce MHP Grup Başkan Vekili arkadaşımız söyledi, İç 
Tüzük’ün 102’nci maddesine göre, genel görüşme açılmasını hükûmet, gruplar 
veya milletvekilleri isteyebilir. Bu hemen listede yayınlanır. Daha vermemiş, 
yayınlanmamış, getiriyorsunuz burada bunu görüştürme kararını alıyorsunuz. 
Şimdi burada Meclis Başkanı olan, Başkanlık makamında oturan arkadaşımız 
AKP’nin veyahut da bazı grupların cehaletini gidermek için bir makam 
olmamalıdır. Kardeşim, orada okuma yazması olan herkes… 

BAŞKAN – Sayın Genç, bakın, müdahale etmedim, ifadenize dikkat edin. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, konuşmayın. Sonra siz bana cevap 

verirsiniz.  
BAŞKAN - Bakınız, bir gruba “cehalet” ifadesi… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Ben konuşayım, ondan sonra cevap 

verirsiniz.  
BAŞKAN - İkaz etmek durumundayım, ikaz ediyorum sizi.  
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KAMER GENÇ (Devamla) – Benim şimdi on dakika konuşma hakkım var.  
Ben bugün… Zaten yurt dışındaydım, yeni geldim. Bazı konularda dile 

getirmek… Yani zaten bakın konu dışına taşımıyorum. Geçen hafta burada 
sorularımız cevaplandırıldı. İki tane sorum okundu, cevap verilmedi. 
Bakıyorum şimdi o sorularım Meclis Başkanlığı tarafından gündemden 
düşürülmüştür. Bu sahtekârlık! Yahu, ben soruyorum: “Hangi milletvekili yurt 
dışına gitti AKP’nin, ne kadar harcırah aldı? Tayyip Erdoğan hangi 
milletvekillerini Anayasa’nın 82’nci maddesine göre dışarıya götürdü ve 
bunlara ne harcırah ödendi?” Sorularım açık, net. Cemil Çiçek, burada o 
sorular okundu ama birisine cevap vermedi. Ben burada daha o şey etmeden 
Başkanlık Divanına kâğıt gönderdim. Dedim ki: “Şu sorularım 
cevaplandırılmamıştır.” Şimdi bakıyorum sorular listesinden düşürülmüş. 
Değerli milletvekilleri, böyle bir şey yok ki. Bu Meclis Başkanlık Divanı 
Hükûmetin işte suistimallerini, yolsuzluklarını örtbas eden bir makam değil ki. 
Ben, kardeşim, şu sorularımı cevaplandırmamış Hükûmet diyorum.  

Şimdi, yine geliyor, İç Tüzük’ün 98’inci maddesi var, soru okunacak, ilgili 
bakan cevap verecek, o bakanın verdiği cevaba karşı milletvekili eğer tatmin 
olmamışsa yerinden buna kısa bir cevap verecek. 98’inci maddeyi açın okuyun 
arkadaşlar. Ondan sonra bakan da isterse buna beş dakika daha cevap verecek. 
Şimdi siz bunları bir tarafa itiyorsunuz, soruları peşi peşine, gır gır gır 
okuyorsunuz, bakan burada çıkıyor AKP’nin propagandasını yapıyor: “Bizde 
hiçbir suistimal yok.” Yahu, arkadaşlar, böyle şey olmaz, böyle, milletten 
kaçılmaz. Ondan sonra da çıkıyor burada bakan diyor ki: “Biz bütün soruları 
cevaplandırdık.” Yok kardeşim, cevaplandırmadın. Bizim burada sizinle ilgili 
verdiğimiz birçok soygun, yolsuzluk sorularını cevaplandırmadan gündemden 
düşürüyorsunuz. Böyle bir şey olmaz ki değerli milletvekilleri. Bakın, burası 
bir Meclisse bu Mecliste milletin hakkı var, herkes duysun. Yani, çıkalım, eğer 
alnımızda kara leke yoksa, halkın karşısında bu kürsüde insanlar bizim 
söylediklerimizi dinlesinler, hakikaten biz mi yalan söylüyoruz, Hükûmet mi 
yalan söylüyor? Böyle bir şey olmaz. Ciddi ciddi sorularımız var. O kadar, yani 
ülkede ekonomiyi iflasa götüren, devletin o en güzel KİT’lerini kendi 
yandaşlarına değersiz olarak veren sorularımız var. Niye bunlara cevap 
verilmiyor? Çünkü Meclis Başkanlık Divanı bunlara çanak tutuyor, bunlara 
araç oluyor, yani soruların Türkiye Büyük Millet Meclisinde doğru olarak 
cevaplandırılmasını engelliyor. “Cevaplandırdım işte.” Yahu, kardeşim ben 
soruyorum, diyorum ki: Bugün -ben inanıyorum ki- AKP’li bazı milletvekilleri 
aldığı maaşın 4 misli miktarında harcırah almışlar. Ben bunu soruyorum, yani 
inanıyorum buna. Diyorum ki mesela: “Tayyip Bey’le Abdullah Bey yurt 
dışına kaç tane seyahat etti? Kendisi ve ailesi için ne kadar harcırah aldı?” 
Bunun cevabını bana ver kardeşim. Yani, bu benim doğal hakkım değil midir 
arkadaşlar? Ayrıca da Abdullah Bey her yurt dışına gittiğinde, bana intikal 
eden bir bilgiye göre, 500 bin dolar örtülü ödenekten kendisine para ödeniyor. 
Ben bunu söylüyorum. Eğer hakikaten buna bir para ödenmiyorsa, bana 
söylerse, ben de çıkıp derim ki: “Yahu, özür dilerim, bize böyle bir şey 
söyleniyor ama…” 
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, Tayyip Bey’i koruyan 500 tane polis 
var. Bir yurt dışına gittiği zaman 50-60 tane polisi dışarıya götürüyor. Bunların 
harcırahı kimden, nereden ödeniyor, ne kadar bunlara mal oluyor? Ama öte 
tarafta insanlar aç kardeşim ya, aç! Bana öğrenci telefon ediyor “Sayın 
Milletvekilim, bana 20 milyon, ayda, benim için çok büyük bir katkı.” diyor. 

Değerli arkadaşlarım, yani üniversitede okuyan öğrencilerimiz… 
Yurtlarımız… Üniversite açmışız yurt yok. İnsanlar sefaletin içinde. O genç, 
dinamik, hayata yeni atılan o insanlar gerçekten büyük bir umutsuzluk içinde, 
yoksulluk içinde, karnını doyuracak bir şey bulmuyorlar. E, biz bunları burada 
söylüyoruz… Ya, çıksın Hükûmet, arkadaşlar, bunları cevaplandırsın. Ama 
burada önemli olan, Başkanlık makamında oturan arkadaşlarımızın o makamın 
gerektirdiği tarafsızlık, dürüstlük, ülkenin birlik ve bütünlüğünü savunan ve o 
zaman, hiçbir zaman taraflı hareket etmeyen bir konumda olması lazım, çünkü 
bu kürsü onu gerektiriyor.  

Şimdi, 340 tane milletvekili var. Ben de bağımsız tek milletvekiliyim. 
Gelin gidelim sokağa, inanınız ki, yani görüşelim, bakalım halk beni mi tasvip 
ediyor, sizi mi tasvip ediyor? Gidelim vallahi, şey değilim ama mesela, ben bu 
sırada konuşmuyorum diye halk diyor ki: “Ya, Kamer Genç seni susturdular.” 
Diyorum ki:”Kardeşim, bana vallahi söz vermiyorlar.” Bana söz gelmemesi 
için her türlü hile yapılıyor. 

Şimdi, bakıyorum burada… Biliyorsunuz, kanun maddeleri üzerinde 
AKP’li arkadaşlarımız söz alıyorlar. Ondan sonra, eğer biz burada isek söz 
isteyen var, yoksak söz isteyen yok. Böyle şey olmaz ama Meclis Başkanlık 
Divanı da buna alet oluyor. Kaç defa burada denildi ki: “Efendim, söz isteyen 
yok.” Ama ben oradan diyorum ki: “Ben söz istedim.” “Ha, ya senden önce 
başkası söz istemiş.” diyor. 

Değerli arkadaşlar, bu, keyfî yönetimin daniskasıdır.  
Sonra, yani Sayın Başkan, bundan sonra bir AKP’nin yandaşı olarak 

hareket etmek, keyfî hareket etmek size ne şan, şöhret kazandırabilir? Bilakis, o 
kürsüyü tarafsız, ülkenin, milletin yararına, hak ve adalet ölçüleri içinde 
yönettiğiniz zaman büyüyeceksiniz. Biz de size saygı duyacağız. Biz de 
çıkarız, böyle, içimizden gurur duyarak “Sayın Başkanımız” diyeceğiz ama 
benim şimdi içimden size “Sayın Başkanım” deme şeyi gelmiyor. Niye 
gelmiyor biliyor musunuz? Keyfî uygulamalarınız nedeniyle. Ben burada 
bağımsız milletvekiliyim. Buraya geliyorum, bir talepte bulunuyorum, siz beni 
hiç kale almıyorsunuz, hemen yandaki Divan üyesine diyorsunuz ki: “Oku.” 
Böyle bir şey olmaz ki arkadaşlar. Yani, ben, ille çıkıp da kürsüde kavga mı 
edeceğim? Sonra, kavga etmekten de bıktım yahu! Vallahi bıktım arkadaşlar 
yahu! Artık, yani, o kadar sıkıntıya düşüyorum ki… Ya, benim görevim 
burada, gelmişim, milletin hakkını savunmak. Onun için sizden rica ediyorum 
Sayın Başkan, kimseye yaranmayın, siz vicdanınızın, onurunuzun 
düşüncesinde hareket edin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
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BAŞKAN – Buyurun Sayın Genç, konuşmanızı tamamlayınız.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Yani hak, adalet neyse ona göre şey edin ve 

siz bu şekilde hareket ettiğiniz zaman göreceksiniz, biz de size yardımcı 
olacağız. Biz de inanmanızı istiyoruz, sizin Başkanlık Divanı yönetimini 
çıkmaza sokmamak için elimizden gelen desteği vereceğiz. Ama o Tüzük’te 
her şey belirtilmiş. Şimdi, AKP Tüzük’ü rafa kaldırmış. Yahu kardeşim, İç 
Tüzük’te diyor ki işte, “Salı, çarşamba, perşembe günü Meclis saat 15.00’te 
toplanır 19.00’da biter.” Sen şimdi onu uygulamıyorsan, getir İç Tüzük 
değişikliğini yap. Hayır, İç Tüzük değişikliği yap… 

AYHAN YILMAZ (Ordu) – Çalışmanın ne zararı var?  
KAMER GENÇ (Devamla) – Ben bir şey demiyorum arkadaş.  
Yani, getir “Saat 13.00’te Meclis çalışması başlar 23.00’e kadar devam 

eder.” de, hiç olmazsa her hafta Danışma Kurulu getirmeyin. Yani, ben, 
arkadaşlar, çok çalışmaktan şikâyet eden bir kişi değilim. Ama ikide bir İç 
Tüzük hükmü ortadayken siz bu İç Tüzük hükmünü ortadan rafa 
kaldırıyorsunuz. Yani, bunu böyle bir uygulama yapın. 

Onun için, Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için, rica 
ediyorum, bundan sonra biraz hakça davranın.  

Saygılar sunuyorum.  
BAŞKAN – Teşekkür ederim.  
Evet, tutumum lehinde, Sayın Suat Kılıç, Samsun Milletvekili.  
Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; 

Sayın Başkanın tutumu lehinde söz almış bulunuyorum, bu vesileyle yüce 
heyeti en içten duygularla selamlıyorum.  

Çok değerli milletvekilleri, esasında bir usul tartışması ihtiyaçsa şayet bu 
talebin muhalefetten değil iktidardan gelmiş olması lazımdı. Zira, İç Tüzük 69 
kapsamında hiçbir şekilde söz konusu olmayan, varit olmayan bir sataşmaya 
istinaden Sayın Başkan muhalefet milletvekilinin talebi üzerine söz hakkı 
kullandırdı. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum: Bir usul tartışması, Sayın 
Başkanın tutumu üzerinde bir tartışma açılacaksa muhalefetin talebi üzerine 
değil, iktidarın talebi üzerine olması gerekirdi. Çünkü tutanaklar Genel Kurulda 
okundu sayın milletvekilleri ve benim tarafımdan sayın muhalefet 
milletvekiline yönelik ya da gruba yönelik en ufak bir isnadın olmadığı, söz 
konusu kelam üzerinde bilgi talebi noktasında kendisinin daha bilgili olduğunu 
ifade etmekten ibaret bir diyalog yaşandı. Dolayısıyla burada ne bir sataşma 
söz konusudur sayın milletvekili açısından ne de parti grubu açısından bir 
sataşma söz konusu değildir.  
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Dolayısıyla burada, sayın milletvekilleri, şunu ifade etmek istiyorum: 
Sayın Başkan karar verecek. İç Tüzük 69’dan söz istenmiş. Sayın Başkan 
kendisine sataşmada bulunulduğunu iddia eden milletvekilinin yaklaşımına 
göre söz veremeyecekse, Sayın Başkan sataştığı iddia edilen milletvekilinin 
söylediği cümleler üzerine de bu sözü verip veremeyeceğinin kararını ortaya 
koyamayacaksa geriye kalan tek yol vardır, hafızaya müracaat etmek. Genel 
Kurulun hafızası, tutulmakta olan tutanaklar ve kayıtlardır. Dolayısıyla Sayın 
Başkan yapılması gerekeni yaptı kanaatindeyim. Tutanakları getirdi. 
Tutanaklar Genel Kurulda okundu. Esasında sıkıntının buradan kaynaklandığı 
anlaşılıyor. Çünkü okunan tutanaklarda bir sataşma söz konusu değil, 
dolayısıyla tutanaklardan kaynaklanan bir cevap hakkı da kesinlikle söz konusu 
değil. Ama Sayın Başkan, buna rağmen, kendisine yöneltilen bütün 
suçlamaların aksine, varit olmayan bir sataşmaya istinaden bile muhalefet 
milletvekiline iki dakikalık artı bir dakikalık cevap verme süresini 
kullandırmak cihetine gitmiştir.  

Çok saygıdeğer milletvekilleri, burada esasında usulü konuşmak yerine 
üslubu konuşmakta fayda görüyorum. Bu Meclisteki hiçbir milletvekilinin ya 
da hiçbir grup sözcüsünün veya yöneticisinin Başkanlık makamına parmak 
sallayarak, el hareketleriyle ya da İç Tüzük kitabını sallamak suretiyle veya 
“sen” şeklindeki hitaplarla seslenmemesi gerektiği kanaatindeyiz.  

Burada bazı arkadaşlarımız bilgiden ve cehaletten söz ettiler. Cehalet 
hatırlatması yapanlara, adabımuaşeret hatırlatmasıyla cevap veriyorum. Bu 
Başkanlık kürsüsü cumhuriyetin kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal’in oturduğu 
kürsüdür ve bu Başkanlık kürsüsünün bir şahsı manevisi vardır. 

KADİR URAL (Mersin) – El hareketi yapma. 
SUAT KILIÇ (Devamla) – Bu şahsı maneviyi sorgulamak, ilzam etmek ve 

bu manevi şahsiyeti tahkir eder şekilde, tezyif eder şekilde “sen” şeklindeki 
hitaplarla hafife almak, küçük görmek, millet iradesini temsil etmek üzere bu 
çatı altına gelen hiçbir milletvekilinin hakkı olamaz. Sayın Başkanın tutumu 
hakkında itirazlar olabilir, eleştiriler söz konusu olabilir, uygulamalara itirazlar 
seslendirilebilir. İç Tüzük’ün hükümleri ortadadır, amir olan hükümleri 
uygulamakla da Sayın Başkan gerektiğinde mükelleftir ama Sayın Başkan 
“sen” değildir, “siz”dir. İsmiyle hitap edilecek bir isim değildir, “Sayın 
Başkan”dır. Özellikle bu kürsüde uzun yıllar görev yapmış isimlerin bunu çok 
iyi bilmeleri gerekir ki, Başkanlık makamı cumhuriyet birikimimizin ve 
demokrasi kültürümüzün tecelli ettiği bir yerdir ve o noktayı hafife almak, o 
noktayı el kol işaretleriyle sorgulamak, o noktaya “sen” demek, yüce Meclise 
de, millet iradesinin tecelligâhı olan bu müesseseye de, bu müessesenin 
üyelerine de yeterince saygısız bir tavırdır diye düşünüyorum. 

Çok saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Başkanın tutumu hakkında söz 
alındı, pek çok şey söylenecek gibi oldu ama bilgiden de, fikirden de yoksun 
cümlelerle Sayın Başkan eleştiriye maruz kaldı. 



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

2148 
 

Değerli arkadaşlarım, burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. Danışma Kurulu 
mutabakatı sağlanamadığı için grup önerilerimiz burada tek tek oylandı. 
Tutanaklar geldi, tutanaklarda iddia edilen sataşmanın da olmadığı anlaşıldı ve 
dolayısıyla maksat hâsıl oldu ama “tanım yapıyoruz” derken, bir grubu 
suçlayıcı, ilzam edici, hafife alıcı, tahkir edici ifadeler kullanmak, değerli 
arkadaşlarım, bilmelisiniz ki, cevabını bu gruptan da aynı şekilde ortaya 
çıkaracaktır. Biz Genel Kurulun saygınlığına ve mehabetine gölge düşmesin 
istiyoruz. Özellikle parti genel başkanlarının, siyasi liderlerin kişilikleriyle ilgili 
hakaretamiz ifadeler kullanılmamasını arzu ediyoruz ve iktidar sözcüleri olarak 
muhalefetimizin çok değerli sayın genel başkanlarına yönelik cümleler 
kurarken olabildiğince dikkatli, boğazın bütün boğumlarından bütün kelimeleri 
süzerek geçiren bir yaklaşımı ve üslubu benimsiyoruz. Bu saygı dolu, bu 
dikkatli tavrın muhalefetin sözcüleri ve yöneticileri tarafından da 
benimsenmesi kaçınılmaz bir zarurettir. Yeryüzünde hiçbir hakaret sözcüğü ya 
da cümlesi olmasın ki daha ağır bir karşılığı bulunmasın. Ama değerli 
arkadaşlarım, millet adına seçilmiş 550 milletvekilinin birbirlerine yönelik 
saygıdan yoksun, öz güvenden yoksun, asgari adabımuaşeret geleneklerinden 
yoksun ifadelerle seslenmesi bu Meclisin kültürüne de, demokrasi birikimimize 
de paralel olmayan bir yaklaşım olacaktır. Dolayısıyla biz bundan sonraki 
süreçte de ne kadar tahrikkâr olunursa olunsun, ne kadar hakaretamiz ifadelere 
acziyet içinde sığınılırsa sığınılsın, muhalefet gruplarının varlığına ve genel 
başkanlarının şahsiyetlerine yönelik tutumlarımıza, söz ve beyanlarımıza 
olabildiğince dikkat göstermenin gayretini vereceğiz. Bunu Grup Başkan 
Vekili olarak grupta bulunan bütün arkadaşlarım adına ifade ediyorum.  

Çok saygıdeğer milletvekilleri, sözlerimi şu şekilde toparlamak 
arzusundayım:  

Değerli arkadaşlar, bu milletin milliyetine ve manevi müktesebatına ilişkin 
konularda hiçbirimiz bir diğerimize ya da hiçbir parti grubu bir diğer parti 
grubuna ders vermeye, ahkâm kesmeye kalkmasın, kalkışmasın. Biz, millet ve 
milliyet noktasındaki anlayışımızı bugüne kadar hiç kimseye sorgulatmadık, 
bundan sonra da sorgulatmayız. AK PARTİ Grubunun ve ailesinin 
kuruluşundan itibaren, milliyetçilik anlayışı, tanımını Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nda bulan Atatürk milliyetçiliği anlayışıdır. Bunun herkes tarafından 
bu şekilde bilinmesini istiyorum. [MHP sıralarından alkışlar(!)] 

Çok değerli milletvekilleri, şairin dediği gibi…  
KADİR URAL (Mersin) – Bravo yani! 
SUAT KILIÇ (Devamla) – Hatırlayın, hafızalarınızı siz de tazelemiş 

olursunuz… Şairin dediği gibi:  
“Bir zamanlar ne millet, hem ne milletmişiz,  
Gelmişiz dünyaya millet nedir, milliyet nedir öğretmişiz!” 
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Saygılar sunuyorum. [AK PARTİ sıralarından alkışlar; CHP ve MHP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar (!)] 

KADİR URAL (Mersin) – Senin arkadaşların bile inanmadı sana ya! 
ABDULKADİR AKGÜL (Yozgat) – Sen kendi adına konuş! 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Lehte, Ahmet Yeni, Samsun Milletvekili. 
Buyurun efendim.  
AHMET YENİ (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilinin tutumu hakkında lehte söz aldım. Bu 
vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimizin tutumunun İç 
Tüzük’e uygun olduğunu hep beraber burada görüyoruz ve biraz sonra da bu 
tutum sonuçlanacak. 

Ayrıca, değerli arkadaşlar, yüce milletimiz bizi burada ekranları başında 
izliyor. Kimin ne yaptığını, bu Meclisi çalıştırmak için kimlerin gayret sarf 
ettiğini, engellemek için kimlerin ne yaptığını milletimiz yakinen takip ediyor. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Kaç tane milletvekili var şurada? Bir say 
bakalım. Tam 139 kişi var mı? 

AHMET YENİ (Devamla) – Biz zaten salı, çarşamba, perşembe günleri 
buradayız. Diğer günler de yörelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Kamuoyu, yüce milletimiz buna karar veriyor gittiğimizde ama ben şuna çok 
inanıyorum: Bizi millet buraya “Gece gündüz demeden çalışın, şu 
problemlerimizi halledin.” diye gönderdi. O bakımdan, biz biraz daha karşılıklı 
hoşgörüye dayanarak şu çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Yüce milletimiz 
bizden bunu bekliyor, bununla ilgili kanunlar bekliyor. İnşallah, biraz sonra bu 
çalışmalara da başlayacağız. Herhâlde konuşmalar sona ermiş oluyor. 

Ben, tekrar yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yeni. 
Evet, tutumum hakkında lehte ve aleyhte katkıda bulunan milletvekili 

arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri… 
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) – Oylama yapacak mısınız Sayın Başkan? 
BAŞKAN – Hayır yapmayacağım. 
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Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli’nin, Anayasa’nın 138’inci maddesinin 
“Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi 
bir beyanda bulunulamaz.” hükmü gereğince 427 sıra sayılı Kanun 
Teklifi’nin görüşülmemesi gerektiğine ilişkin talebi hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 19 17.11.2009 205-217 Güldal 
Mumcu 

Bayram 
Özçelik 

Harun 
Tüfekci 

 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Aslında, 427 sıra sayılı Kanun Teklifi geldiğinde 1’inci maddesinin 

Anayasa’ya aykırı bulunduğuna ilişkin önerge vermiştim ama kanun teklifini 
sunan çok saygıdeğer milletvekili arkadaşım Fahrettin Poyraz’ın tutanaklara 
geçen ifadesinden sonra İç Tüzük’ün 63’üncü maddesi gereğince söz talep 
ettim.  

Değerli arkadaşlarım, hukukçu olan arkadaşlarım beni çok daha iyi 
anlayacaktır. Anayasa’mızın 138’inci maddesi çok net, açık bir şekilde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde nelerin görüşülebileceğini çok açık bir 
şekilde ifade etmiştir. 138’inci maddenin üçüncü fıkrası “Görülmekte olan bir 
dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması -altını 
çiziyorum, yargı yetkisinin kullanılması- ile ilgili soru sorulamaz, görüşme 
yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.” şeklinde çok açık, amir bir 
hüküm getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım… 
YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Ergenekonla ilgili… 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Açıklayacağım… Açıklayacağım… 
Biraz evvel, bakın, Adalet Bakanı -şimdi Başbakan Yardımcısı- Sayın 

Cemil Çiçek’in ifadelerine de burada yer vereceğim. Çok değerli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi uzmanının yazdığı bir makale dergide yayımlanmıştır. 
Bakın, orada Anayasa Mahkemesinin 1970/25 esas numaralı iptal kararı 
konumuza çok açıklık getirecektir. Nitekim, Sayın Cemil Çiçek, Fikret 
Bila’nın… 29/3/2006 tarihli Şemdinli olayları üzerine kurulan Meclis araştırma 
komisyonunun çalışmalarını şüpheyle karşılamış olacak ki Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek’e şu soruları sorar.” diyor Fikret Bila için: “Komisyonun devam 
eden bir davada sanıklarla görüşmesi, ifade alması, yasama denetimi 
niteliğinde midir yoksa yargısal bir faaliyet midir? Diğer bir deyişle, yasamanın 
yargıya müdahalesi midir, Meclis araştırma komisyonları yargıya intikal etmiş 
bir konuda görevini sürdürmeli midir yoksa konu yargıya intikal edince 
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görevleri sona mı ermelidir?” şeklindeki soruya, Adalet Bakanı “Konunun 
tartışmalı olduğunu, Meclisin bu tarz araştırma faaliyetlerini Anayasa’ya aykırı 
görenler olduğu gibi olmayanlar da gördüğünü, ancak Anayasa Mahkemesinin 
-birazdan okuyacağım- 70/25 esas sayılı Kararı’nın bu konuya açıklık 
getireceğini.” ifade etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kanun teklifindeki sayın milletvekili -bakın, elimde 
kanun teklifi vardır- açıkça der ki: Danıştay 12. Dairesi yürütmeyi durdurma 
kararı vermiştir. Yani dava derdesttir. Yani Türkçe ifadeyle, vatandaşlarımızın 
anlayacağı ve Anayasa’nın tabiriyle, görülmekte olan bir dava hakkında bir 
yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.  

Teklif sahibi arkadaşımız yine üçüncü paragrafında, kendi ifadesiyle 
okuyorum: “Teklif ile, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 128. maddesinin 
hükmü gereğince; Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığına girişle ilgili genel 
hususların kanunla düzenlenmesi suretiyle objektiflik, yerindelik, hesap 
verilebilirlik ve liyakat ilkelerine uygun seçimin yasal güvenceye 
kavuşturulması ve yukarıda bahsi geçen sözlü sınav neticesinde ortaya çıkan 
mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla...” Tekrar, yukarıda bahsi geçen sözlü 
sınav neticesinde ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla kanun 
teklifinin verildiğini söylemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde AKP’nin 
sıklıkla yaptığı olay şuydu: Danıştayı baypas etme. Danıştay ne yapar? İdarenin 
yani yürütmenin işlemlerini denetler. Ne yapar Danıştay? İptal eder. AKP 
Hükûmeti ne yapmıştır? Danıştayın iptal ettiği bu yönetmeliklerle ilgili kanun 
getirmiştir. Bu ayrı bir olay.  

Değerli arkadaşlarım, bu dava derdesttir, görülmektedir; yürütmeyi durdurma 
kararı verilmiştir ve kanun teklifini veren arkadaşımız, Danıştay 12. Dairenin 
yürütmeyi durdurma kararını baypas etme amacına yönelik kanun teklifini 
vermiştir. Bu benim iddiam değildir çünkü ben, Sayın Poyraz’ın tutanaklara geçen 
beyanı ve AKP’li milletvekilinin tutanaklara geçen beyanı üzerine bu İç Tüzük’ün 
63’üncü maddesi gereğince bunun görüşülemeyeceğini söylüyorum.  

Bakın, Değerli Poyraz’ın tutanaklara -yani bunu aldım- geçen çok vahim 
ifadeleri vardır. Bakın, ama bir son cümlesini söyleyeyim: “Kusura bakma 
kardeşim, yürütmeyi durdurma var, biz seni kapının önüne koyuyoruz.” Sayın 
Poyraz’ın ifadesi. “Peki, yeri gelmişken şunu tartışalım mı? Peki, bu mahkeme 
sürdü, diyelim ki bir sene daha sürdü. Teorik olarak, hukuken şu mümkün 
müdür? Dava açan, sınavın iptalini talep eden kişilerin Danıştay tarafından 
haksız bulunmaları, idarenin eyleminin, işleminin haklı bulunması mümkün 
müdür? Mümkündür. Bir yıl sonra Danıştay ‘Ben idareyi haklı buluyorum. 
Dolayısıyla, her ne kadar yürütmeyi durdurma talebini kabul etmiş olsam da 
sizin talebinizi, dava açanların talebini reddediyorum.’ dedi. Ne olacak peki 
arkadaşlar?” Bu kanun teklifi ile Anayasa’nın 138’inci maddesinde belirtilen 
yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili olan yürütmeyi durdurma kararını veren 
Danıştay 12. Dairenin kararı burada tartışılmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, bu çok vahimdir. Bugünlerde hep hukuk devleti 
ilkesinden bahsediyoruz. Evet, o zaman Danıştayı ortadan kaldıralım. Yani 
idarenin her türlü işlemlerinin denetlenmesini istemiyorsak Danıştaya ne gerek 
var? O zaman bir kanun teklifi getirin veyahut Anayasa değişiklik teklifi 
getirin, Danıştayı ortadan kaldıralım; rahat rahat, o zaman istediğiniz gibi 
idarenin, yürütmenin bütün işlemlerini yürütebilirsiniz. Derdest, görülmekte 
olan bir dava ve bir yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, gerekçeli.  

Peki, siz Parlamentoya saygı duymadınız? Şimdi, biraz evvel AKP’li 
arkadaş dedi ki: “Ya Sayıştay Kanunu, işte yönetmelikle değil de kanunla 
yapıyoruz.” Değerli Arkadaşım, en hafif tabiriyle, arkadaşımız biraz evvel hata 
etti. Aslında 832 sayılı Sayıştay Kanunu var. Bu Sayıştay Kanunu 1967 tarihli. 
O tarihli Kanun’a göre, 67 tarihli Kanun’a göre bir yönetmelik var, meri, 
yürürlükte. O yönetmelikle ilgili şikâyetçilerin istemi üzerine Danıştay 
inceleme yapmış ve demiş ki… Kime? İdareye, Sayıştaya demiş ki: “Sayıştay, 
Sayıştay Genel Kurulu, bakın, benim bu ileri sürdüklerimi dikkate alın.” Peki, 
ne olması lazımdı Danıştayın bu yürütmeyi durdurma kararından sonra? 
Hükûmetin burada toplanıp AKP’li milletvekiline pas ederek kanun teklifini 
vermemesi gerekirdi. Sayıştay Genel Kurulu Danıştayın aldığı karar gereğince 
bir yönetmelik değişikliği yapmak suretiyle derhâl bunu yerine getirirdi. 
Arkadaşlar, o zaman Danıştayı baypas edin.  

Anayasa’nın 2’nci maddesi, Anayasa’nın 68’inci maddesinin dördüncü 
fıkrası. Siyasi partiler, hukuk devletini ortadan kaldıracak… Şimdi, ben bunu 
söylediğim zaman bazı arkadaşlar alınıyor, sanki Tayfun İçli siyasi partilerin 
kapatılmasını teşvik ediyor. Hayır. Ben sizi hukuka uymaya davet ediyorum. 
Yani siz bir yönetmeliği, yürütmeyi durdurmayı veren, önünde dava gören, 
kesin karar vermemiş, karar verse dahi Danıştay dava idari kurullarında temyiz 
aşamasına gideceğim bir uyuşmazlığı siz burada bir kanun teklifiyle 
görüşüyorsunuz. Eğer bu Plan Bütçeye gitmeyip de -çok değerli Anayasa 
Komisyonu Başkanımız oradaydı- Anayasa Komisyonuna, Adalet 
Komisyonuna -faraza, Adalet Komisyonuna gitmez de- gitseydi diyeceklerdi 
ki: “Kardeşim, sen yürütmeyi durdurma. Ne yapıyorsun kardeşim?” Bunu 
demesi lazım.  

Şimdi tutanaklara geçti. Bakın, bu tutanaklarda… Zamanım dar olduğu 
için, on dakika olduğu için böyle konuşuyorum. Burada çok vahim ifadeler var. 
Direkt yargının yetkisini… Anayasa 138’deki, görülmekte olan bir dava 
hakkında yargı yetkisinin kullanılması… Yargı neyi kullanmış? Yürütmeyi 
durdurma yetkisini kullanmış. Yürütmeyi durdurma yetkisini ortadan 
kaldıracak bir eylem yapıyoruz. Bu çok vahim bir hatadır. Bunların mutlaka 
tutanağa geçmesi, Komisyonun eğer geri alabiliyorsa -acelesi yok, acelesi yok- 
alır, Sayıştay Genel Kuruluna hemen götürür Sayıştay, bu ifade ettiğimiz 
yönetmelik değişikliğini, yasada koyduğunuzu Sayıştay Genel Kurulu oturur, 
iki günde yönetmelik değişikliğini yapar, mağdur olan, Sayıştaya alınacak genç 
arkadaşlarımızı alırız. Kardeşim, her şeyi hükûmet yapmaz, her şeyi 
Parlamento yapmaz. Eğer her şeyi Parlamento yapacak olsaydı, yönetmelikleri 
tanımlamaz “Her şey kanun.” derdi. “Her şey kanun.” demediğine göre, meri 
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olan bir kanun olduğuna göre ve o kanun Sayıştaya yönetmelik yapma yetkisi 
verdiğine göre Sayıştayı adam yerine koymuyor muyuz? Çok ayıptır, Sayıştay 
Genel Kurulundaki çok değerli üyelere ayıptır, devletin organlarına ayıptır.  

“Her şeye biz muktediriz…” Yok canım! Her şeyi siz yaparsınız! 
Yapamazsınız! Yaparsanız Anayasa’ya aykırı olur. Bu nedenle -Sayın 
Başkanım İç Tüzük’ün 63’üncü maddesi gereği söz talep ettim- görüşmeye yer 
yoktur.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bitiriyorum.  
Özellikle teklif sahibinin tutanaklara geçen ifadesinden sonra görüşmeye 

yer yoktur. Bu konunun geriye bırakılması gerekir, bu kanun teklifinin geriye 
bırakılması gerekir ve özellikle Sayıştaya saygı gösterilmesi lazım.  

Ben Sayıştay Sayın Başkanını tanımıyorum, bizatihi tanımıyorum, 
herhâlde burada. Özellikle Sayın Başkana, Sayıştay Genel Kurulundaki çok 
değerli yüksek yargıçlara saygı duymak lazım, onlar âciz insanlar değildir.  

O nedenle -sözlerimi tamamlıyorum- derhâl bu kanun teklifinin geri 
çekilmesini teklif ediyorum ve Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın İçli. 
Aleyhte, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ. 
Buyurunuz Sayın Bozdağ. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
Verilen önergenin aleyhinde söz aldım. Zira, bugün burada müzakeresini 

yaptığımız kanun teklifinin görüşülmesi Anayasa’ya ve İç Tüzük’e uygundur. 
Meclisimizin şu anda yaptığı iş yasama yetkisini kullanmaktır, yargının yaptığı 
iş de yargı yetkisini kullanmaktır.  

Maddeleri doğru okumak, doğru değerlendirmek lazım. Ben bir kez daha 
şimdi size Anayasa’nın 138’inci maddesinin üçüncü fıkrasını aynen okuyorum, 
diyor ki: “Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı 
yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz…” Niçin? “Yargı yetkisinin 
kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz.” Daha ne yapılamaz: “Görüşme yapılamaz 
veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.” Peki, bu hüküm bu kadar açıkken, bu 
konu Mecliste tartışılmış mı? Zaman zaman tartışılmış. Peki, bu konu yargıya 
taşınmış mı? Taşınmış, hatta Anayasa Mahkemesine konu götürülmüş, Anayasa 
Mahkemesi değişik zamanlarda hem 61 Anayasası döneminde -o zamanki 
132’nci madde, şu andaki 138’inci maddenin aynısıdır- aynı maddeyle ilgili hem 
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61 Anayasası döneminde Anayasa Mahkememizin verdiği karar var hem de 82 
Anayasası döneminde verdiği karar var. Şimdi ben bu kararı, Anayasa 
Mahkemesinin kararını okuyorum: “Anayasa'nın yasakladığı; yasama 
meclislerinde, görülmekte olan bir dava hakkında veya yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulması, görüşme yapılması veya beyanda 
bulunulması değildir. Üçüncü fıkra hükmü yalnızca görülmekte olan bir dava 
hakkında yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulmasını, görüşme 
yapılmasını ve beyanda bulunulmasını yasaklamaktadır. Bir başka deyimle 
yasama meclislerindeki görüşmelere üçüncü fıkra ile konulan kısıtlama, sadece 
‘Belirli bir davada kullanılan yargı yetkisi’ ile sınırlıdır.” Hepsini okumuyorum, 
atlıyorum: “Öte yandan, hükmün getirilmesiyle güdülen erek de ortadadır.” Zira, 
daha önce, bu hüküm getirilmeden önce Mecliste başka birtakım yerlerde 
sıkıntılar yaşanmış, bu sıkıntıları çözmek amacıyla bu hüküm diyor buraya 
konulmuştur. Şimdi, o kısmı okuyorum, gene aynı şekilde: “Kurucu Meclis, 
geçmişin olaylarını göz önünde bulundurarak yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere müdahale edilememesi ve mahkemelerin 
bağımsızlığının korunması üzerinde titizlikle durmuş ve üçüncü fıkranın birinci 
cümlesi hükmüyle yasama meclislerindeki görüşmelerin, soruların ve beyanların 
bir davada kullanılan yargı yetkisini etkilemesini önlemiştir. Güdülen ereğin 
sınırı budur ve böyle bir hükümde -dikkat buyurun bundan sonraki kısma 
özellikle- yasama meclislerinin anayasal görev ve yetkilerinin aksamasına ve 
engellenmesine yol açılması düşünülmemiş, düşünülebileceği tasavvur 
edilmemiştir.” diyor. Biz bunu koyarken, bu düzenleme, yasama meclisinin 
çalışmasına engel olsun diye koymadık, böyle bir düşüncemiz olmadı ama 
Mecliste olanların böyle bir düşünceyi tasavvur etmesi de düşünülmemiştir diyor 
ve devamında “Anayasa ilkelerinin tek tek ve bir bütün olarak ele alınması 
hâlinde varılacak sonuç bu gerçeği derhâl ortaya koyar.”  

Yine devam ediyor: “Anayasa uyumlu bir bütündür. Bir bölümün 
hükümlerinin öteki hükümlerini işlemez duruma getirmesi veya işlemelerini 
aksatması düşünülemez. Mahkemelerin bağımsızlığını korumak üzere konulmuş 
bir hükmün Türkiye Büyük Millet Meclisinin anayasal denetim yetkisini ve adli 
görevini engelleyebileceği hukukça savunulabilir bir görüş değildir.” ve 
devamında bu konuyu inceliyor ve diyor ki: “Görülmekte olan bir dava ile 
yasama meclisinin sınırı sadece yargı yetkisiyle ilgili konularda görüşme yapılıp 
soru sorulamayacağıyla alakalıdır ama diğer konularda yasama yetkisi 
yapılabilir, aksi takdirde, bu, Meclisin çalışmasını engeller.” “Nasıl engeller?” 
derseniz, bakın: Şimdi, biz günlerdir burada neyi tartışıyoruz? Borçlar 
Kanunu’nu tartışıyoruz. Borçlar Kanunu görüşülürken, şu anda, ilk derece 
mahkemelerinde veya Yargıtayın önünde görülmekte olan dava sayısı ne 
kadardır biliyor muyuz? Binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce dava var şu 
anda görülüyor. O zaman, görülen davalar var, biz Meclisi çalıştırmayalım. 
Doğru mu? Veyahut da Çek Kanunu tartışılıyor, önümüzdeki günlerde Meclise 
gelecek, tartışacağız. Çeklerle ilgili, şu anda, Yargıtayda olan, infazı devam eden 
veyahut da ilk derece mahkemelerinde süren yüz binlerce belki dava var, sayısını 
bilemiyoruz. Biz, hatırlarsanız, Türk Ceza Kanunu’nu bu Mecliste değiştirdik.  
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H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Anayasa Mahkemesinin 1970/25 esas 
numaralı iptal kararı. 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Onu iyi oku, iyi anla. 
Ceza davalarının sayısı ne kadardı? Görülen davalarla ilgiliydi. O zaman 

bizim bu Meclisi çalıştırmamamız lazım.  
Yine, bakın, biz Mecliste komisyonlar kurduk. Neyle ilgili komisyon 

kurduk? Geçen dönemde birtakım soruşturma, araştırma komisyonları kurduk, 
değil mi? Bu komisyonların görüştüğü konulardan kimisi ağır ceza 
mahkemelerinde kimisi de başkaca mahkemelerde yargılanan konuları 
içeriyordu. Ben hatırlatayım: Mesela, bir tanesi Şemdinli olaylarıyla ilgili 
Mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu ve o komisyon devam ederken 
yargıda dava var mıydı? Vardı. Peki, geriye gidiyorum, Susurluk Araştırma 
Komisyonu kuruldu, yargıda dava var mıydı? Vardı. Faili Meçhulleri 
Araştırma Komisyonu kuruldu, yargıda dava var mıydı? Vardı. Daha 
yakınlarda, bu dönemde telekulakla ilgili bir denetim konusu yapıldı Mecliste, 
soruşturma yapılıyor muydu Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından? 
Soruşturma yapılıyordu. Peki, madem Meclis, soruşturması, kovuşturması 
devam eden konuyla ilgili herhangi bir iş veya işlem yapamazdı da bu yüce 
Meclis niye kurdu bu komisyonları? Önerge verdiler, başka partilerin de 
verdiği önergeler var “Devam eden birtakım davalarla ilgili komisyon 
kuralım…” O zaman biz komisyon kurmayacağız demektir. Biz bu Meclisi 
nasıl çalıştıracağız? Onun için Anayasa Mahkemesi bu konuyu inceliyor, 
kararını veriyor ve diyor ki: Anayasa bir bütündür. Siz bu hükmü, bu bütünlüğü 
bu sistemi işlemez hâle getirecek bir biçimde yorumlayamazsınız. Meclisin 
çalışmalarını, yasama yetkisini kullanmasını engelleyecek bir biçimde 
kullanamazsınız. Meclisin takdir hakkını sınırlayacak bir biçimde de anlayıp 
yorumlayamazsınız. O ayrı şey, bu ayrı şey. Elmayla armudu -Anayasa 
Mahkemesi- birbirine karıştırmayın, diyor ama gene karıştırmışız. 2000’de 
konu gitmiş gene, 2000/21 esas, 2000/16 karar… Gene aynı kararı vermiş. 
Daha sonra, ben burada bütün, hepsine tek tek devam etmeyeyim, burada bir 
sürü mahkeme kararları var. Görülen davalarla ilgili, hem de Anayasa 
Mahkemesinde görülen davalarla ilgili yüce Mecliste birtakım değişiklikler 
yapılmış, Anayasa Mahkemesi de bunu bizzat uygulamıştır.  

Bu nedenle, Sayın Başkanım, görüşülmekte olan teklifin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde müzakeresi ve karara bağlanması Anayasa’nın ne 138’inci 
maddesine ne de başkaca bir madde ve hükmüne aykırı değildir. Bu, yargı 
kararlarının etkisizleştirilmesi anlamını da taşımaz, devam eden bir davaya 
müdahale anlamını da taşımaz çünkü Meclis yargıya müdahale etmiyor, bir 
norm oluşturuyor. Bu normu da mahkemeler, devam eden bir davayla, farz edin 
ki ilgili bir norm… Örneğin, Ceza Kanunu yaptınız, lehe bir düzenleme 
yaptınız, dün ceza alan kişi üç yıl ceza alıyorsa, şimdi bir yıl ceza alıyor. O 
zaman, mahkeme, lehe olan kanunu, hem de Anayasa hükmü çok açık ve Ceza 
Kanunu’nun ilgili hükümleri çok açık, lehe olan hükmü ne yapıyor? Meclis 
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değiştirse bile, yargılama devam ederken lehe olan hükmü uyguluyor. Hiç 
kimse, bu düzenlemeyi ve mahkemenin bu uygulamasını yargıya müdahale 
olarak algılamamıştır bugüne kadar, algılanması da mümkün değildir çünkü 
yasaları değerlendirme, değiştirme, kaldırma veya yeni bir yasa vazetme yetkisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Lütfen, sözünüzü tamamlayınız.  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bitiriyorum efendim.  
Anayasa dışında da bunu kayıtlayan herhangi bir şey söz konusu değildir. 

Takdir hakkını da Meclis kullanma yetkisini haizdir. Bu nedenle, bu teklifin 
müzakeresi Anayasa’ya uygundur. Bu nedenle, bu usul tartışmasının yanlış 
olduğunu, Meclis Başkanlık Divanının bu kanunun görüşülmesine 
başlamasının ve görüşmelere devamının Anayasa ve İç Tüzük gereği olduğunu 
ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bozdağ. 
Lehte, Mersin Milletvekili Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar)  
Buyurunuz Sayın Şandır. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gerçekten çok net, müşahhas bir olayla ilgili bir kanun teklifini 

görüşüyoruz. Kanun teklifinin görüşülmesinde Komisyonda da bu tartışmalar 
olmuş. Muhalefet şerhleri incelendiğinde şimdi dile getirilen bu hususlar orada 
da dile getirilmiş. Bu konunun yeterince tartışılmadığı gibi bir kanaate sahip 
oldum. Yani bu teklifin Anayasa’ya uygunluk tartışmasının yeterince 
yapılabildiği kanaatinde değilim. Ancak tabii, İç Tüzük 63’e göre usul 
tartışması açıp bu konunun da bu usul tartışması kapsamında tartışılması da ne 
kadar İç Tüzük’e uygundur onu da Divanın takdirine bırakıyorum. Yani Divan 
Başkanının tutumuyla ilgili bir usul tartışması açarak bir Anayasa’ya aykırılık 
iddiasının görüşülmesi de ne kadar hukuka uygun olmuştur, onu da 
takdirlerinize sunuyorum. 

Önemli bir kanun, daha doğrusu, devletin, idarenin bir haksız 
uygulamasının ortaya çıkarttığı mağduriyeti ortadan kaldırmak üzere çok 
kişisel… Şimdi, bu kanunu çok yakından takip eden kaç kişi? Zannediyorum 
57 tane içeride, dışarıda da bir o kadar vardır. Yani şahıs şahıs 
söylebileceğimiz, çok net, müşahhas bir olayın mağduriyetini ortadan 
kaldırmak için bir kanun gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla, bu konuda 
Anayasa’ya aykırılık iddialarının ciddiye alınması gerekirdi hem Komisyonda 
hem de Genel Kurulda.  
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Burada hukukçular var, Anayasa Komisyonu Başkanımız da karşımda 
oturuyor. Ben, düşünmenize, takdirinize sunmak üzere bir durumu huzurunuza 
getirmek istiyorum. Birinci husus: Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk 
devletidir, Anayasa 2’nci madde. Hukuka aykırılık iddiasıyla hukuk kurmak bu 
Anayasa’nın özüne aykırıdır, hukuk mantalitesine aykırıdır. Biri bu. 

İki: Kanunlar genel olmak mecburiyetinde. Özele dönük kanun çıkarmak 
hukuk mantığına, Anayasa’mıza, Anayasa’nın ruhuna uygun mudur, bunun da 
üzerinde durulması gerekiyor.  

Danıştay 12. Dairesinde görülmekte olan bir dava, bu davanın 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bir kanun teklifi; bu kadar özel, bu kadar 
çok şahsi bir kanun çıkarmak… Hukuk devleti olmak, kanunların “genel olma” 
ilkesine uygun düşmesi, hukuk kurmak, hukuka uygun hukuk kurmak, hukuk 
devleti olmak ilkesine bağlı kalmak sorumlusu olan bu Genel Kurulun ve ilgili 
komisyonların bana göre uyması gereken önemli konu. Bu noktada bir usul 
tartışmasıyla bunun tartışılması ne kadar doğru oluyor, bunu da takdirinize 
sunuyorum.  

Değerli Grup Başkan Vekilinin 1970/25, 2000/16 sayılı -ve diğerleri de 
vardı elinde zannediyorum- ifade ettiği Anayasa Mahkemesi kararları bu olaya 
tıpatıp uymamaktadır. Ana muhalefet partisi bu konuyu Anayasa Mahkemesine 
götüreceğini ifade ediyor. Anayasa Mahkemesinin daha önceki bazı olaylarla 
ilgili vermiş olduğu karar bu olaya uymuyor çünkü bu olayda çok net, 
müşahhas, özel, belirlenen, tanımlanan bir olayın mağduriyetini ortadan 
kaldırmak üzere kanun çıkarıyoruz. Bunu hem kanun teklifi sahibi 
gerekçesinde yazdı, yazıyor hem de burada kanun teklifini ifade ederken 
konuşmasında ortaya koydu. Yani, bu kanun özel bir kanun, bu kanun 
mahkemede devam etmekte olan bir davayla ilgili bir kanun. Gerekçesinde 
bunu çok açık, net söylüyor, mahkemeyi ifade ediyor, “Danıştay 12. Dava 
Dairesinin şu, şu, şu esas sayılı kararıyla ortaya çıkan, yürütmeyi durdurma 
kararıyla ortaya çıkan mağduriyeti ortadan kaldırmak için böyle bir kanun 
teklifi getirdik.” deniliyor ve bu kanun teklifi, bu anlamda, bana göre, Anayasa 
138’in üçüncü fıkrasındaki değil, dördüncü fıkrasındaki bir hükmü ihlal ediyor. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa’mızın 138, daha önceki Anayasa’mızın 
132’nci maddesinde tanımlanan husus şu: “Yasama ve yürütme organları ile 
idare -yani, işte Meclis- mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar -
yasama ve yürütme organları- ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”  

Siz çıkardığınız bu kanun teklifiyle Danıştayın 12. Dairesinin verdiği bir 
kararı değiştirmiş olmuyor musunuz? Dördüncü hükmü, Anayasa 138… 

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Değiştiremeyiz.   
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Dikkatinize sunuyorum. Yani bu konu 

ilgili yerlerde tartışılacak, yarın Anayasa Mahkemesinde tartışılacak, yargıda 
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tartışılacak. Dikkatinize sunuyorum. Yani bir hukuk kuruyoruz burada, 
kurduğumuz hukuk da çok özel bir hukuk. Yani birilerinin, idarenin bir hatasını 
düzeltmeye çalışıyoruz, bir mağduriyeti ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.  

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – O konu farklı.  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Bilemiyorum, dikkatinize sunuyorum. 
Şimdi, Sayın Grup Başkan Vekilinin okuduğu Anayasa Mahkemesi 

kararını ben de okudum. Bakın, burada bir başka husus daha söylüyor, diyor ki: 
“132’nci maddenin üçüncü fıkrasıyla konulan kısıtlama sadece belirli bir 
davada kullanılan yargı yetkisiyle sınırlıdır.” Şimdi, “belirli dava” dediğimiz 
tanıma en iyi şekilde bu kanun teklifiyle getirilen husus uymaktadır. O kadar 
çok belirli dava tanımlaması var ki. Danıştay 12. Dairesinin vermiş olduğu 
yürütmeyi durdurma kararının ortaya çıkarttığı mağduriyeti telafi etmek için bir 
kanun teklifi veriyoruz. Anayasa 132 veya Anayasa 138’in dördüncü fıkrası, 
Anayasa 132’nin üçüncü fıkrasındaki kısıtlama çok açık, net, Anayasa 
Mahkemesi kararıyla belirli bir davada kullanılan yargı yetkisi. İşte belirli dava 
bu,  Danıştay 12. Dairesinin vermiş olduğu kararın, yürütmeyi durdurma 
kararının ortadan kaldırılması.  

Değerli arkadaşlar, iyi olsun diye, faydalı olsun diye, topluma, ülkeye 
hizmet etsin diye hukuk kuruyoruz. Ama hukuk kurarken, kanun çıkartırken 
hukuka da uymak mecburiyetinde olduğumuzu da unutmayalım. Kendimiz 
hukuka uymazsak, bu hukukun lafzına ve ruhuna uymazsak, “ben yaptım oldu, 
böyle olsa ne olur, bir defayla anayasa delinse ne olur” mantığı, mantalitesi bu 
ülkeye fayda getirmemiştir. Meclisin saygınlığı açısından, hukuka uymak 
açısından… Yani hukuk, adaleti temin etmek, toplumsal mutabakatı, en büyük 
ortak zemini, güveni tesis etmek açısından hepimize lazım, herkese lazım. Bu 
hassasiyetle bu kanunun -zaten saat de zaman da doldu, yarın devam ederiz 
etmeyiz bilmiyorum ama- sonuç olarak, bu Anayasa’ya aykırılık iddialarının 
ciddiye alınarak bir daha incelenmesini, bir daha değerlendirilmesini, 
mağduriyeti ortadan kaldıralım derken umutları boşa çıkartacak bir yanlışa 
düşülmemesini dikkatinize sunmak üzere verilen usul tartışması önergesinin 
lehinde söz aldım. Aslında bu konuda usul tartışması açılması da İç Tüzük 63’e 
çok da uyumlu olmadı, ama bu konuların tartışmasına imkân ve fırsat verdiği 
için Sayın İçli’ye de teşekkür ederek önergesinin lehinde bu sebeple söz 
aldığımı ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. 
Sayın İçli buyurunuz, 69’a göre iki dakika en fazla, lütfen…  
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) – Sataşma yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN – O izah etti, şimdi kendisi söyleyecektir herhâlde.  
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H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sataşma değil, İç Tüzük’ün 69’uncu 
maddesine göre hatibin, milletvekilinin ifadesi başka bir şekilde anlaşıldıysa 
söz talep eder, ona göre söz aldım. 

Çok Değerli Grup Başkan Vekilimiz Anayasa Mahkemesinin kararını 
alırken bir bölümünü okudu, özellikle okumak istiyorum. Yargı yetkisinin 
kullanılması konusunda mutabıkız, Anayasa’nın metni konusunda mutabıkız. 
Bakın, Anayasa Mahkemesi der ki istikrar kazanan kararlarında: “Üçüncü fıkra 
hükmü yalnızca görülmekte olan bir dava hakkında yargı yetkisinin 
kullanılmasıyla ilgili soru sorulmasını, görüşme yapılmasını ve beyanda 
bulunulmasını yasaklamaktadır.” Açıklıyor. Bir başka deyimle, yasama 
Meclisindeki görüşmelere üçüncü fıkrayla konulan kısıtlama sadece belirli bir 
davada kullanılan yargı yetkisiyle sınırlıdır diyor. Değerli Grup Başkan Vekili 
dedi ki, çekle ilgili -birtakım- Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’yla ilgili 
yapıyoruz. O, belirli bir dava değil. Bu dava, 12’nci Dairede görülmekte olan 
ve yargı yetkisinin yürütmeyi durdurma kararı vermekle kullanan Danıştay 
12’nci Dairesinin yargı yetkisini ortadan kaldıran ve tutanaklara da teklif 
sahibinin ifadesi olarak geçen olay olduğu için itiraz ettim. Böyle olmasaydı, 
teklifin 1’inci maddesinde Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunurdum, siz çok 
değerli milletvekilleri kabul eder veya reddederdiniz, bu kanun teklifi de 
Anayasa Mahkemesine gittiği zaman maddenin görüşmeleri üzerinde Anayasa 
Mahkemesi değerlendirirdi, ama benim bizzat, biraz evvel Grup Başkan 
Vekilinin aslında okuduğu, yargı yetkisinin kullanılması… Ama bakın ne 
diyor: “Belirli bir davada…” Sınırlıyor. Belirli davada, 12. Dairede görülmekte 
olan ve teklifte de bizzat teklif sahibinin… Şunda yazıyor işte arkadaşlarım, 
hepsini yazmış. Yargı yetkisini baypas etmeye çalışan, yani yürütmeyi 
durdurma kararını ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olduğu için, derdest 
olduğu için, görülmekte olduğu için itiraz ettim.  

Sabrınız için teşekkür ederim.  
Sağ olun Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın İçli. Aleyhinde Tunceli Milletvekili 

Kamer Genç.  
Buyurunuz Sayın Genç.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu teklifle ilgili olarak Anayasa’ya 

uygun mudur değil midir konusunda açılan, 63’üncü maddeye göre açılan 
tartışmada Başkanlığın lehinde söz almış oldum. Tabii biraz burada karıştırıldı.  

Şimdi, bir defa bu teklif Komisyonda müzakere edilirken, Plan ve Bütçe 
Komisyonunun getirdiği metne bakıyorum, şurada teklif sahibi beş madde 
vermiş, Komisyon bunu dört maddeye getirmiş ama 1’inci madde ile 2’nci 
maddeyi birleştirmiş fakat getirdiği metinde bunu göstermemiş. Yani bir defa 
Plan ve Bütçe Komisyonu bu teklifin… Burada bakın, üç tane… Şimdi 
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getirmiş 1’inci madde, teklif sahibinin 1’inci maddesi, 2’nci maddesi var, 
3’üncü maddesi var. 1’inci maddeyle aslında raporun ilk müzakeresine 
başlanıldığı zaman orada iki maddeyi birleştirmemiş ama burada 
göstermemişsiniz. Bunları gösterin yani. Biz gidip de içini… Yani doğru dürüst 
bir rapor düzenleyip getirin. O bakımdan, hakikaten çok baştan savma bir rapor 
düzenlemesi oluyor.  

Değerli milletvekilleri, Anayasa’mızın 125’inci maddesine göre “İdarenin 
her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” deniyor. İdari eylem ve 
işlemlerin de yargı denetimi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na 
göre “İdari eylem ve işlemler yetki, sebep, konu ve maksat yönü ile hukuka 
aykırılık yönleriyle incelenir.” diyor. 

Şimdi, burada Anayasa’mızın yine 138’inci maddesine göre yargı 
yetkisinin kullanılmasıyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
müzakere açılamaz ancak burada bir durum var. AKP, iktidara geldiği günden 
beri yargıyı çekemiyor, “Ben yargı yetkisini kullanacağım.” diyor.  

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Sapıtma, doğru konuş! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Danıştay bir karar vermiş, demiş ki: 

“Kardeşim, sen Sayıştay denetçilerini sözlüye tabi tutarken sözlüde bu adaylara 
ne soru sordun; bu sorulan sorulara adaylar nasıl bir cevap verdi; sen bunları 
bana bir tutanakla belirtmen lazım, hatta tutanak da yetmez, bunları görüntülü 
al.” Kaymakamların imtihanında da bunu öne sürüyor, hâkimlerin imtihanında 
da bunu öne sürüyor, diyor ki: “Arkadaş, senin sözlü işlemin bir idari işlemdir. 
Anayasa’ya göre, sözlü işlemine karşı da idari yargı yolu açıktır. İdari yargının 
kullanılması için benim elimde bir done olması lazım. O done de nedir; işte, 
sen hangi soruyu sordun bu adaya, aday sana ne cevap verdi, benim bunu 
bilmem lazım.” Yoksa “İşte, efendim, bu sözlüyü geçememiştir.” 
Memleketinin doğum yerinden dolayı mı geçememiştir, bilmediğinden dolayı 
mı geçmemiştir, fiziki yapısından dolayı vermemiştir, inancından dolayı mı 
vermemiştir? Yok ortada bir şey.  

Onun için, objektif hukuk kurallarına göre yargı denetiminin yapılabilmesi 
için orada yargı denetimini yapacak organın önüne onu kontrol edebilecek bir 
sistemle gitmesi lazım. Danıştay ne demiş, demiş ki: “Sen bu şartlarla sözlü 
yapabilirsin.” Bunda bir anormallik var mı? Siz Danıştay yerine hâkimsiniz, 
karşınıza bir dava geldi. Sözlü soru sormuş. Aday diyor ki: “Efendim, ben 
yazılıda en yüksek puanı aldım, sözlüde bana sorulan soruların hepsine de 
cevap verdim ama bana çok düşük puan verdiler.” Peki, neyle kanıtlayacak bu 
kişi? İşte, diyor ki yargı: “Arkadaş, benim bunu kontrol edebilmem için sen 
bunu filme al. Hangi soruyu sordun, hangi cevabı verdi, ben de denetleyeyim o 
zaman. Hakikaten sen keyfî mi bu adamı sözlüden geçirmedin yoksa, gerçekten 
mi denetlemedin…” İşin özü bu.  

Şimdi getirilen teklifle ne diyor: Danıştayın verdiği bu kararı ortadan 
kaldırıyor. Ne diyor: “Arkadaş, sözlüde, mülakatta bir tutanak, bunlar 
düzenlenmez.” Tabii, Danıştay ve idari yargı yargı yetkisini kullanırken neye 
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bağlı olacak? Kanuna bağlı olacak. Kanun da bu olunca, artık, bu kanuna 
dayanarak Danıştay veya idari yargı diyemez ki: Arkadaş, sen bana bunu 
görüntülü olarak tespit et. İşte, yargı yetkisini burada ortadan kaldırıyorsunuz, 
buradaki öz bu. Onun için, siz kendinizi yargı yerine kullanın. Dersiniz ki, 
arkadaş biz yargıyı istemiyoruz. İşte, Tayyip Bey diyor ki, ya bu yargı margı 
ne, bu tek seçici benim, her şeyde ben karar veririm… 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Öyle bir şey söylemiyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Cumhurbaşkanını ben seçerim, 

milletvekilini ben seçerim.  
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Tayyip Bey öyle bir şey söylemiyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Siz kimsiniz ya diyor, siz kimsiniz.  
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Çarpıtma. 
AHMET YENİ (Samsun) – Öyle bir şey demiyor, yalan konuşuyorsun.  
KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer bu düşüncede iseniz tamam, dersiniz 

ki, ben iktidarım, ondan sonra yargı da benim işime karışamaz, hukuk da 
karışamaz ama eğer hakikaten hukuk devleti denilen kavrama inanıyorsanız ve 
bundan sonra da…  

Ya bugün siz iktidarda varsınız, yarına yoksunuz. Bakın, sizden önce hep 
bu kürsülerde şu şikâyet yapılırdı: Efendim, imam-hatip mezunları maalesef 
kamu hizmetine alınamıyor deniliyordu. Ama imam-hatipliler şimdi iktidarı ele 
geçirince, bu defa, onlar, başka inançtaki insanları hiçbir göreve almıyorlar. 
İşte, kaymakamlık imtihanına giren… Geçen gün bir CHP’li milletvekili 
arkadaşımız, Tekirdağ Milletvekilimiz, hâkim imtihanına giren bir arkadaşın 
burada durumunu dile getirdi. Nedir? Yani, Tuncelili olduğu için, Alevi inançta 
olduğu için, defalarca, bunlar, imtihandan…  

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Sen çarpıtıyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Beyler, ben bunları söylerken rahatsız 

oluyorum ama sizin yaptığınız işlem o. Yani, sizin devri iktidarınız zamanında 
Alevi inançlı bir vatandaş hâkimliği kazanmamıştır, kaymakamlığı 
kazanmamıştır, bu kurumlara gelmemiştir. Ben de diyorum ki, işte, burada 
getirdiğiniz bu teklifle… 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Çarpıtıyorsun, çarpıtıyorsun. Alevileri 
kullanıyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) – Ben kimseyi kullanmam. 
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Kullanıyorsunuz.  
KAMER GENÇ (Devamla) - Siz doğru hareket edin, ondan sonra… 
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Provoke ediyorsun. Aleviliği kullanma. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, süre bitti.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Ben provoke etmiyorum, provoke eden 

sizsiniz. 
Bakın, Tayyip Erdoğan, burada çıktı, o genel görüşmede, tuttu Diyap 

Ağa’yla ilgili, Atatürk’le ilgili birtakım şeyler söyledi. Ya, Atatürk’ü ve Diyap 
Ağa’yı bugüne kadar neredeydin de hiç diline, ağzına almadın? Diyap Ağa’nın 
bugün köyünün yolu yok, mezarı çok köhne… 

BAŞKAN – Sayın Genç, bir dakika. 
Sayın milletvekilleri, konuşmanın bitimine kadar, usul görüşmelerinin 

sonuna kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz, devam ediniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, ben bu 

konuları bilen bir insanım. Bakın, bu konuları dile getirirken ben de vicdanen 
rahatsız oluyorum ama keşke siz objektif davransanız, keşke objektif 
davransanız da biz de burada çıkıp sizi tebrik edelim ama yapmıyorsunuz. O 
kadar keyfîliklerle dolu ki…  

Şimdi, Sayıştayla ilgili önemli bir düzenleme getiriyorsunuz. Kardeşim, 
yani ben size soruyorum: Bir imtihana giren bir gencin doğru veya yanlış cevap 
verdiğini, eğer ona sorulan sorular bir filme alınmazsa, ne cevap verdiği tespit 
edilmezse, siz hâkim olsanız hangi kıstasa göre bunu tespit edeceksiniz? Yok, 
ortada kıstas yok yani onun için akla, mantığa, dürüstlüğe dayanan şeyleri 
kabul etmeniz lazım.  

Ha, şimdi diyorsunuz ki bizim çoğunluğumuz var, bizim inançlarımız 
dışındaki, bizim tarikatlarımız dışındaki kimseleri bir kamu hizmetine 
alamayız.  

AHMET YENİ (Samsun) – Danıştaya nasıl girdiniz siz? Kendiniz nasıl 
girdiniz? 

KAMER GENÇ (Devamla) - İşte bu keyfî bir yönetimdir, bu hukuku 
tanımazlık demektir. Bu kanun teklifini getirmek demek hukuka karşı 
saygısızlık demektir, hukuku altüst… Yani yargı yetkisini kaldırmak demektir. 
Ya, şimdi bir, Danıştay karar versin kardeşim, burada bir anormal bir şey yok 
ki. Onun için, maalesef hep kandırarak, insanların karşısına çıkarak insanları 
kandırıyorsunuz. Dediğim gibi yani çıkıp da hesabınıza geldiği zaman o kadar 
adil, o kadar dürüst davranıyorsunuz ki ama icraatlarınıza geldiği zaman 
hiçbirisinde bir dürüstlük yok, adalet yok, hukuk ilkeleri yok, hep keyfîliklerle 
dolu bir icraatınız var. İşte burada çıkın deyin ki, burada bir hata var arkadaş. 
Peki, yani vahiy mi gelecek size, bu adam yargı yetkisini kullanırken, sözlü 
sırasında hakikaten doğru cevap verdi mi vermedi mi, nereden bileceksiniz! 
İşte kaymakamlıkta da böyle, hâkimlikte de böyle.  
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Arkadaşlar, bakın, hâkimlik müessesesi, hâkimlik mesleği çok ulvi ve çok 
kutsal bir meslektir. İnanmanızı istiyorum. Belki zaman içinde, başlangıç 
zamanında, başlangıçta insanlar da hissî hareket etmiş olabilir. Ama zaman 
ilerledikçe hâkimlik mesleği o kadar insanları pişiriyor ki, o kadar adalet 
duygusuyla hareket ettirme zorunluluğu koyuyor ki, yani buna o mesleğin 
içinde yaşayan bir insan olarak inanmanızı istiyorum. Ama siz o mesleği… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. (AK PARTİ sıralarından 

“Teşekkürler… Teşekkürler…” sesleri) 
KAMER GENÇ (Devamla)- Bir dakika verdiniz mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN – Lütfen… Artık gereği kadar görüşmelerimiz devam etti, bitti. 

Lütfen… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, bir dakika verin.  
BAŞKAN – Son… Genel Kurulu selamlamanızı alayım.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Evet.  
Onun için, yani bu mesleği yaşamayan arkadaşlar bilmez.  
Sonra, bakın, Tayyip Bey, burada konuşurken bir iki kişi laf attı; dedi ki: 

“Bakın, ben burada konuşurken bana laf atmayın.” Ama hepiniz bana laf 
atıyorsunuz. Bundan sonra o burada konuştuğu zaman göreceksiniz bakalım, ne 
laflar atacağım! O zaman ne laflar atacağım! Olur mu yani!  

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, müsamahanızı istismar 
ediyor.  

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani evvela sizin başkasına yaptığınız 
şeyleri bize yapmayın. Ben burada çıkmışım, doğru şeyler söylüyorum. Sizin 
hanginiz benim kadar yargının içinde çalışmış, yargının o adaletli kararlarının 
verilmesi için var olması gereken şartların oluşması konusunda bilgi 
sahibisiniz? Değilsiniz.  

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Her konuda sen bilgi sahibisin, her 
konuda sen âlimsin! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sadece kendi kendinize, ondan sonra, şey 
veriyorsunuz, diyorsunuz ki: “Efendim, benim karşımda söz söyleyen kimse 
olmasın.” Tayyip Bey diyor ki: “Ben bağımsız kurumlardan rahatsızım.”  

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Tayyip Bey öyle bir şey söylemiyor. 
Atma! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu senin her şeye de karar verecek bir 
aklın mı var, bir deneyimin mi var, bir bilgin mi var! Şimdi bırak da birileri de 
bir karar versin kardeşim! Onun için… 
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MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Sen yalan söylüyorsun, yalancısın! 
Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, edepsizsin!  

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu siz yine laf atmaya devam edin ama 
bundan sonra da benim laf atmama da karışamazsınız.  

Saygılar sunuyorum.  
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Genç.  
Sayın milletvekilleri… 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, izin verir misiniz.  
BAŞKAN – Pardon? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Şimdi bu yaptığımız tartışmanın ne 

olduğu anlaşılamamıştır. İç Tüzük’ün 63’üncü maddesine göre… 
BAŞKAN – Gayet net olduğu kanaatindeyim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – İzin verir misiniz. 
İç Tüzük’ün 63’üncü maddesine göre, Sayın Milletvekili, görüşmekte 

olduğumuz kanun teklifinin İç Tüzük’e uygun olarak görüşülmemesi gerektiği 
yönünde kanaat belirtmiştir. 

BAŞKAN – Evet. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıkçası, kanun teklifinin bütünü 

üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra Sayın Milletvekilinin bu şekilde 
bir iddiasını gündeme almanız 63’e aykırıdır. Ancak şu olabilirdi: Bizim 
konuşmalara başladığımız andan itibaren Sayın Milletvekili İç Tüzük’ün 
84’üncü maddesine göre, görüşmekte olduğumuz teklifin maddesinin veya 
maddelerinin Anayasa’ya aykırılığını iddia edebilirdi.  

Onun için şu andaki yaptığınız uygulama İç Tüzük’e aykırıdır. Yaptığınız 
uygulama İç Tüzük’e aykırı teamül olmaması amacıyla, kayıtlara geçmesi için 
bunu ifade etmek istedim. 

BAŞKAN – Ediniz efendim.  
Şimdi, Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın, Sayıştay Kanunu’nda 

Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam 
edilmesinin kabul edilip edilmeyeceğini soruyorum: Kabul edenler…  

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, çalışma süresi bitti. 
BAŞKAN – Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
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TBMM Başkanı Vekili Sadık Yakut’un Cumhurbaşkanlığına vekâlet 
etmesi nedeniyle Genel Kurulu yönetip yönetemeyeceği hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 30 11.12.2009 1013-1018 Güldal 
Mumcu 

Gülşen 
Orhan 

Fatih 
Metin 

 
 (Birinci oturumu Başkanvekili Sadık Yakut açıp yönetti. Ancak itirazlar 

üzerine verilen aradan sonra ikinci oturumu Başkanvekili Şükran Güldal 
Mumcu açtı.) 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  
Öncelikle şunu belirtmek isterim: Bu sözüm, söyleyeceklerim Sayın 

Güldal Mumcu’ya, Sayın Başkan Vekiline değil, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin uygulamasıyla ilgili eleştirilerim.  

Sayın Başkan Vekilinin değişmiş olması, Sayın Sadık Yakut’un Başkanlık 
Divanından ayrılmış olması biraz evvel milletvekili arkadaşlarımızın, Sayın 
Kamer Genç’in, benim, birçok arkadaşımızın itirazının ne derece haklı 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

Değerli milletvekili arkadaşlarım, dün ve bugün uygulanan olay aslında 
bir skandaldır. Hukuk, özensizliği, keyfîliği kaldırmaz. Özellikle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında böyle bir özensizlik, böyle bir keyfîlik 
hiçbir zaman hoş görülemez. Sayın Sadık Yakut hem Cumhurbaşkanlığına 
vekâlet etmektedir hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına vekâlet 
etmektedir hem dün ve bugün Başkan Vekili sıfatıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisini yönetmiştir.  

Değerli arkadaşlarım, sadece bu konuda özensizlik gösterilmemiştir. Belki 
önemsiz görebilirsiniz ama bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 14.00’te 
açılması gerektiği hâlde on-on beş dakika geç açılmıştır; bu da bir keyfîliğin, 
bir özensizliğin bir göstergesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi saygın bir 
kurumdur.  

Başka bir örnek: Sayın Sadık Yakut oturumu kapatırken Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin birleşimine beş dakika ara vermiştir, aradan bir saat 
geçmiştir; o zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu oturumunun Divan 
teşkil etmediğinden derhâl kapatılması gerekirdi, Sayın Güldal Mumcu’nun 
burada Başkanlığa vekâlet etmemesi gerekirdi. Bunu ben neye göre 
söylüyorum? Tabi olduğumuz hukuk kurallarına göre, İç Tüzük’e göre 
söylüyorum.  
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Bir teamül oluşturmaması açısından, tutanaklara geçmesi açısından da bu 
konuşmamın dikkate alınmasını istiyorum çünkü Anayasa’mızın 152’nci 
maddesine göre, bu kanun eğer buradan geçse dahi, Cumhurbaşkanlığı 
tarafından onaylansa dahi Anayasa Mahkemesine götürüldüğünde, bu kanunun 
görüşülmesi sırasında Anayasa ve İç Tüzük ihlalleri yapıldığı gerekçesiyle, bu 
kanunun ve maddelerinin iptali söz konusu olabilir; olur demiyorum, olabilir.  

Değerli arkadaşlarım, Anayasa’mızın 106’ncı maddesi çok açıktır: 
“Cumhurbaşkanına vekillik etme” ve son cümlesi “Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait 
yetkileri kullanır.” der. Anayasa’mızın “Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri” 
başlıklı 104’üncü maddesinde de Cumhurbaşkanının neleri yapıp neleri 
yapamayacağı tadat edilmiştir yani teker teker sayılmıştır. Geniş bir yorumla, 
Cumhurbaşkanlığının yetkilerini geliştirmek mümkün değildir. Örneğin, 
yasama ile ilgili olanlar bölümünde, gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının 
ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında konuşma yapma hakkı 
vardır. Ama Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık 
yapma hakkı yoktur. Yine 104’e göre, yürütmeyle ve yargıyla ilgili görevleri 
varken, sayın Cumhurbaşkanının yüksek yargıya veyahut herhangi bir 
mahkemeye başkanlık etmeye yetkisi olmadığı gibi, Cumhurbaşkanının 
Bakanlar Kuruluna, Anayasa’nın 104’üncü maddesi gereğince, tutup 
hükûmetin başı olarak girmesi de mümkün değildir. Ama dün ve bugün yapılan 
uygulamada, 106’ncı maddeye göre Cumhurbaşkanı yetkisini kullanan Sayın 
Başkan Vekili, aynı zamanda Meclis Başkanlığına Vekillik eden Sadık 
Yakut’un yönetimindeki bütün olanlar hukuk tabiriyle keenlemyekündür yani 
hükümsüzdür. Bunun özellikle tutanaklara geçmesini önemle belirtmek 
istiyorum.  

Değerli arkadaşlarım, “skandal” dedim. Gerçekten çok büyük bir skandal. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşanmış olması gerçekten büyük bir 
skandal. Bunların tekrar yaşanmaması için, özellikle belirtmek istiyorum.  

Bir de, yeri gelmişken, başka bir keyfîlikle ilgili olarak… Sayın Harun 
Öztürk, Demokratik Sol Parti İzmir Milletvekili Arkadaşımın, Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki, 120 sayfadan ibaret görüşünün oluşturduğu kitap da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İdare Amiri tarafından dağıtılmamış, engellenmiştir. Ben, 
Sayın Harun Öztürk’ten de bu bilgiyi aldım, diğer milletvekili arkadaşımın da 
bilgisi bu. Bu da, keyfîliğin, özensizliğin bir göstergesidir. Umarım bundan 
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Anayasa’ya ve İç 
Tüzük’e uygun davranır ve yasama faaliyetlerini…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN – Buyurun. 
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H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – …Anayasa ve İç Tüzük’e uygun olarak 
yapar diyorum.  

Hepinize sabrınız için şükranlarımı sunarım. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın İçli. 
Lehte Mersin Milletvekili Mehmet Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 
Buyurunuz Sayın Şandır. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  
Bir teamül oluşturması açısından bu görüşme, bu usul tartışması önemli. 

Daha önceki zamanlarda böyle bir durumda yine bir tartışmayla bir teamül 
oluşturulmuş ama bu teamül hukukun genel esaslarına, İç Tüzük’ümüze aykırı. 
Meclis Genel Kurulunun kararıyla hukuka aykırı bir teamül oluşturulmuş, 
bugün burada bunu değiştiriyoruz.  

Olay nedir? Şu: Çok önemli bir kanunu, bir toplumsal soruna çözüm 
üretmek üzere Hükûmet tarafından verilen bir tasarıyı müzakere ediyoruz. 
Muhalefet partileri olarak bizler de bu kanunun eksikliklerine, yanlışlıklarına 
rağmen, bütçe görüşmelerinden önce çıkartılmasını ve bu kanunun 
uygulamasından dolayı toplumda oluşan mağduriyetin, insanlarımızın 
özgürlüklerinin, hürriyetlerinin kısılması hususunun önlenmesini istiyoruz. Bu 
kanuna katkı vermek için de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak hem 
Komisyonda, alt komisyonda ve Genel Kurulda yoğun katkı vermeye 
çalışıyoruz ama burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, burası toplumun 
sorunlarının çözümü için hukuk oluşturmak yeri, görevi bu ama kendisi hukuk 
kurarken kendi hukukuna da uymak mecburiyetinde.  

Değerli milletvekilleri, “Ben yaptım, oldu.” demek burada mümkün değil. 
Uygulamada bir şeyler yapabilirsiniz ama burada yapmamak gerekir. Bunun 
korunması da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına ait bir husus 
yani bu Meclisin hukukunu korumak, bu hukuka uygun çalışmasını temin 
etmek sorumlusu Meclis Başkanlık Divanıdır.  

Dünden bu yana bir olay yaşıyoruz: Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini yönetiyor. Dün haberimiz olmadı, bugün basından duyduk 
maalesef, duyunca itiraz ettik. Bu, hukuka aykırı. Cumhurbaşkanının yetkileri 
içerisinde yasamaya başkanlık yapmak yok. Yürütmeye başkanlık yapabilir 
ama yasamaya başkanlık yapamaz. İşte, Anayasa’mızın 104’üncü, 106’ncı, 
101’inci maddeleri çok açık, net ama dün, Sayın Sadık Yakıt, Cumhurbaşkanı 
Vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini yönetti. Aslında, milletvekili 
olmamak kimliğiyle burayı yönetti. Bütünüyle yanlış, hukuken de mantıken de 
tamamen yanlış. Ama, burada bir şeyi ifade etmek lazım: 
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Değerli milletvekilleri, tabii, bir üzüntüyü ifade ediyorum. Bugün, Sayın 
Cumhurbaşkanımız yok, Sayın Meclis Başkanı yok, Sayın Meclis Başkan 
Vekili de Ankara’da yok, Sayın Başbakan da yok. 

SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başbakan burada, yeni geldi. 
KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) – Siesta bitti! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Geldi mi? İnşallah, akşama kadar 

buradadır, yarın muhtemel bir başka yere…  
SUAT KILIÇ (Samsun) – Burada. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Burada, iyi. 
Ama, şimdi düşünebiliyor musunuz, Meclisi yönetecek bir Meclis başkan 

vekili… Sağ olsun, Sayın Güldal Hanımefendi Ankara’da bulunduklarından ve 
lütfettiler, görevleri olmadığı hâlde geldiler, Meclisi yönetiyorlar. Yoksa, Sayın 
Cumhurbaşkanına Türkiye Büyük Millet Meclisini, İç Tüzük’e, Anayasa’ya 
aykırı bir şekilde yönettirerek, burada hukuk dışı bir kanun çıkartarak, 
vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmak görevini yapmış olacaktık. 
Böyle bir durum, gerçekten Meclisimize yakışmıyor ama acı olan durum şu: 
İktidarın, iktidar partisi grup yöneticilerinin bu olaydaki tavırlarını sorgulamak 
gerekir. Gerçekten, muhalefetin vermiş olduğu desteği, vermiş olduğu katkıyı, 
ortaya koyduğu uzlaşmacı tavrı bu kadar basite almak ve gerekeni yapmamak 
hak değil. Şimdi tekrar ediyorum, bir teamül olarak söylüyorum: Türkiye 
Büyük Millet Meclisini İç Tüzük’e göre yönetmek mecburiyetindeyiz. İç 
Tüzük’te de Meclisi Meclis Başkanı veya vekilleri yönetir. Sayın 
Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaşkanının yetkilerine sahip sayın vekilinin 
Meclisi yönetmek gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı vekilinin 
yönettiği Meclisin müzakere ettiği, görüştüğü ve kararlaştırdığı hususlar da yok 
durumundadır. Dolayısıyla, bir mağduriyeti ortadan kaldırmak için ortaya 
koyduğumuz hukuk, başlangıcı itibarıyla… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Buyurunuz efendim, tamamlayınız lütfen. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Çek Yasası’nın -başlangıcı itibarıyla- 

tümünün görüşmeleri bitmiştir, 1’inci, 2’nci maddelerinin görüşmeleri 
bitmiştir. Bu iki görüşme maalesef şekil şartı yerine gelmeden, İç Tüzük’e ve 
Anayasa’ya aykırı bir yönetimle gerçekleştirilmiştir. Bunun hukukta yeri nedir, 
hukukta nasıl bir cevap bulacaktır, o da Sayın Komisyon Başkanının 
sorumluluğundadır.  

Dolayısıyla, bu usul görüşmesinin, tartışmasının faydası lehinde söz 
aldım. Söz verildiği için de teşekkür ediyorum. İnşallah düzeltilmiştir. Bundan 
sonra Meclisimiz İç Tüzük’e uygun ve toplumun yaralarına çözüm olacak 
kanunlar çıkararak çalışır diye ümit ediyor, temenni ediyor, saygılar 
sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)  
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BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. 
Aleyhte Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya. (AK PARTİ sıralarından 

alkışlar) 
Buyurunuz Sayın İyimaya. 
AHMET İYİMAYA (Ankara) – Değerli Başkanım, yüksek Parlamentonun 

değerli üyeleri; sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
Tabii, usul tartışmaları aslında İç Tüzük oluşturan tartışmalardır, İç 

Tüzük’ün üretim merkezi olan tartışmalardır ve parlamento hukukunun bütün 
parametreleri içerisinde yapılması gereken bir tartışmadır.  

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İç Tüzük’te hüküm yoksa. 
AHMET İYİMAYA (Devamla) – Somut sorun, Cumhurbaşkanlığına 

vekâlet sıfatı ile Meclis Başkanlığına vekâlet sıfatının, Meclis Başkanlığı 
yönetimi sırasında, eş zamanlı olarak içtiması hadisesidir, bir araya gelme 
hadisesidir. Burada yürürlükteki hukukumuzun doğrudan bir çözümü var mı? 
Yok. Kuvvetler ayrılığı yoluyla çözümler üretilebilir, “Bu görevler eş zamanlı 
olarak bağdaşmamalıdır.” denebilir. Hukuk boşluğunun var olduğu hâlde, İç 
Tüzük’ü, anayasa hukukumuzu ve Parlamento teamüllerini esas alan bir 
yoruma gitmek lazım.  

Benim de temennim, Cumhurbaşkanlığına vekâlet eden zatın 
Parlamentoya, Parlamentonun müzakerelerine vaziyet etmemesidir. Bu etik 
olarak böyledir fakat hukuken nasıldır? (MHP sıralarından gürültüler) 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Çıkan kanunu Cumhurbaşkanı 
onaylayacak, belki muhalif olacak. 

AHMET İYİMAYA (Devamla) – Arz ediyorum efendim. Dinleyin 
arkadaşlar, herhangi bir sonuca varmak için dinleyin. Yani ben de parlamento 
hukukunda makaleleri olan, Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan ve en 
azından, 1996 İç Tüzük reformunun mimarlarındanım.  

Burada sorun şu: Cumhurbaşkanlığına vekâlet Meclis başkan vekilliğini 
sona erdiren bir hadise değil, eş zamanlı olarak yürüyor. Ha, burada bir İç 
Tüzük mâniası olmadığı takdirde bir İç Tüzük boşluğu vardır ve o 
düzenlenmelidir ama ne var ki bu konu yüce Parlamentoda tartışılmış, aynen 
63’üncü madde yoluyla bir kural konmuş, denmiş ki: “Cumhurbaşkanlığına 
vekil olan Meclis başkan vekili Meclisi yönetebilir.”  

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Buradan çıkan kanunu Cumhurbaşkanı 
onaylıyor.  

AHMET İYİMAYA (Devamla) – Bu doğrudur, yanlıştır ama Anayasa 
Mahkememizin içtihatlarına göre, aynen 367 kararında olduğu gibi -“eylemsel 
İç Tüzük” denmişti- Anayasa Mahkemesine başvurulmadığı için İç Tüzük 
hükmündedir. Ha, şu anda Parlamento, Sayın Başkanımız, diler oylama 
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yapabilir, dilerse yeni bir kural ihdas edebilir, dilerse ona dönebilir. Tek hâlde 
mutlaka yönetebilir. Meclis başkan vekili tek olsaydı, Meclis Başkanı da ülke 
içinde veya yönetim mekânında, alanında olmasaydı zarureten yönetebilirdi, 
zaruret teorisi. Niye? Çünkü burada açık kural vardır, kamu hukukunda 
bağdaşmazlık yasaklanmadıkça -şunlarla şunlarla bağdaşmazlık- sıfatların 
içtiması müzakereye mâni olmaz.  

Şuna bakmak lazım, çok aşırı, bir ileri gitme oldu, o da şu: Dünkü yapılan 
işlemlerin akıbeti nedir? 1961 Anayasası’ndaki tartışmalar sebebiyle sorun 
yaşandı. Anayasa Mahkemesi devamlı şekil ihlalleri sebebiyle kanunları şeklen 
iptal etti ve 1982 Anayasası’nın 148’inci maddesi, kanunların şekil bakımından 
iptalini son oylamayla, son oylamadaki yeter sayıyla sınırladı. Bu tabii ağır ve 
acı deneylerdir. 1961’den 1982’ye kadar müthiş Parlamento tartışmaları vardır 
ve kanunlar çıkmıyordu, bir zaruretin gereğiydi. Hatta Sayın Oya Araslı’yla 
yaptığımız komisyon görüşmelerindeki bir müzakerede… Diyelim ki bir tasarı 
komisyonda görüşülmedi -Anayasa’nın 95’inci maddesini ihlaldir, 88’inci 
maddesini ihlaldir çünkü İç Tüzük’e sadık kalmıyor- Genel Kurulda 
görüşülmedi, maddeler oylanmadı, geneli oylandı. Anayasa Mahkemesi şekil 
bakımından iptal edemez ama etik olarak sıfatların birleşmesi hâlinde… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Lütfen tamamlayınız. 
Buyurunuz.  
AHMET İYİMAYA (Devamla) – Bitiriyorum Başkanım. 
…birleşme kendi  bilgisinde olan zatın tedvir görevini üstlenmemesi 

lazım. 
Arz ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın İyimaya. 
Aleyhte İzmir Milletvekili Kemal Anadol. (CHP sıralarından alkışlar)  
Buyurunuz Sayın Anadol.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer 

üyeleri; bir oturum önce Meclisi yöneten Meclis Başkan Vekili Sayın Yakut’un 
tutumu aleyhine söz almış bulunuyorum.  

Uzun uzun hukuk, teori tartışmasına gerek yok, olay çözüldü zaten. Devlet 
yönetimi ciddi bir iş. Devlet üç büyük organdan oluşuyor; yasama, yürütme, 
yargı. Şimdi, Anayasa’ya baktığımız vakit, 101’inci maddenin başlığı, İkinci 
Bölümün başlığı “Yürütme” ve “Cumhurbaşkanı” diye başlıyor. 
Cumhurbaşkanı yürütmenin başı. Buraya geldiği vakit Sayın Cumhurbaşkanı, 
çağrısız toplanan Mecliste konuşma yapacak, açılışında, 1 Ekim günü, oturumu 
yönetebilir mi? Yönetemez, tartışma konusu bile değil.  
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1987 yani 18’inci Dönemin başında dikta alışkanlığına sahip olduğu için o 
günün Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Sayın Meclis Başkanının mikrofonundan 
hitap etti Parlamentoya. Hatırlıyorum, benim gibi 20-30 milletvekili durumu 
protesto için içeri girmedik. Sonra bu hata düzeltildi, Sayın Cumhurbaşkanları 
bu kürsüden, hitabet kürsüsünden Meclise hitap ediyorlar. Neden? Yürütme, 
yasamanın üstünde değil. Cumhurbaşkanı, elbette saygın kişi, anayasal olarak 
devletin başı ama yürütmenin başı olduğu için yasama karşısında ona 
hükmeden bir davranış içinde olamaz. Bu, bu kadar açık.  

Ee, vekâlet… Deminden beri arkadaşlar anlattı, 101’inci maddeden 
106’ncı maddeye kadar olan maddelerde bunlar düzenlenmiş. Parlamentonun 
saygınlığını önce milletvekilleri sağlayacak, partiler sağlayacak, asıl iktidar 
grubu sağlayacak.  

Sorun basit. Sayın Cumhurbaşkanıyla Sayın Millet Meclisi Başkanı 
takvimlerini ayarlayacaklar, aynı takvim alanı içinde ayrı ayrı dış gezilere 
katılmayacaklar. Bu bir.  

İki: Meclis başkan vekili bir tane değil ki. Sorunu nasıl çözdük? Sayın 
Güldal Mumcu geldi, sorun çözüldü. Haa, şunu söylüyorsanız -bugün o değişti- 
Meclisin aldığı hatalı bir karar var -emsal karar diye şimdi o söyleniyor- Meclis 
aldığı kararla Anayasa maddesini değiştiremez arkadaşlar.  

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İç Tüzük’ü de değiştiremez. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – İç Tüzük’ü de değiştiremez, 

Anayasa’yı hiç değiştiremez. Toplanacak, parmak çoğunluğuna göre bir karar 
verilecek, bu emsal olacak, kötü misal emsal olarak uygulanıp gidecek. Böyle 
şey olamaz arkadaşlar, böyle şey olamaz. Onun için devlet yönetimi, 
Parlamento yönetimi ciddiyet isteyen bir şeydir. Biraz ciddi olunsaydı, Sayın 
Nevzat Pakdil Mardin’e gitmeseydi, gönderilmeseydi, diğer başkan vekilleriyle 
istişare edilseydi, Sayın Sadık Yakut’un yerine bir başkan vekili -bugün olduğu 
gibi- konulsaydı bizim karşımıza ta kaç sene evvel alınmış yanlış bir emsal 
kararla, Anayasa karşısında düştüğümüz bu durum düzeltilmek istenemezdi. O 
nedenle, artık o yanlış karar bugün fiilen ve hukuken ortadan kalkmıştır, asla 
emsal olamaz. Cumhurbaşkanına vekâlet eden kişi Meclisi yönetemez. Bu 
kadar açık.  

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Anadol. 
Sayın Özkan, sisteme girmişsiniz ama yeterli tartıştık diye düşünüyorum. 
MURAT ÖZKAN (Giresun) – Efendim, bir ekleme yapacağım. Yeterli 

olmadığı kanaatindeyim. 
BAŞKAN – Bir dakika içinde lütfen… Sözünüz sisteme girdiğiniz için 

kalmasın. 
Buyurun. 
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MURAT ÖZKAN (Giresun) – Efendim, burada bir hukuk yanlışı ve 
hukuk yanlışının nasıl yanlış yorumlandığının çok güzel bir örneğini gördük. 
Ben Sayın İyimaya’nın da literatüre yapmış olduğu enteresan katkılarından 
dolayı huzurlarınızda da teşekkür etmek istiyorum. 

Ancak yapılan hadise çok ciddi bir zafiyet göstergesidir. Bir kaymakam 
bile ilçeden ayrılırken, yerine bıraktığı bir müdürün o boşalttığı makama başka 
bir kişiyi atayacağını bilir. Şu Parlamento ve Parlamentonun arka planındaki 
yönetim, ki mutlaka o yönetimin bunu uyardığını, olamayacağını söylediğini 
düşünüyorum. Ancak ben yaptım oldu, hukuk tanımayan, daha doğrusu eksik 
bilgilerle, yarı cahil bilgilerle ortada dolaşan bir zihniyetin tezahürünü gördük, 
üzüldüm açıkçası. Çünkü güçler ayrılığı ilkesinin bu kadar basit, evrensel 
hukuk normlarının, Mecliste geçmiş tarihte alınan basit bir kararla gösterilerek 
ortadan kaldırılması gibi bir cehaleti huzurlarınızda kabul etmek istemiyorum, 
Meclise de yakışmadığını ifade etmek istiyorum.  

Bu vesileyle, söz verdiğiniz için size de tekrar teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Özkan. Tartışmalar sona ermiştir.  
Bundan sonra gerekli şekilde bu Meclisin, yasama Meclisinin kendi 

kişiliğine ve onuruna uygun davranacağı herkesin malumu olmalıdır.  
Şimdi gündeme geçiyoruz.  
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Sataşma talebinin yerine getirilmemesi nedeniyle Oturum Başkanının 
tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 54 28.01.2010 975-978 Sadık 
Yakut Yusuf Coşkun Murat Özkan 

 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, AKP Grup 

Başkan Vekili bana dönerek “Siz de o dönemde genel müdürken bu yasa 
çıktı.” dedi. Ben o dönemde genel müdür değildim. Dolayısıyla düzeltmek 
istiyorum. 

BAŞKAN – Anlaşılmadı. Bir saniye… Sayın Kılıçdaroğlu, tekrarlar 
mısınız, duyamadım. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Bana dönerek “Siz o dönemde 
genel müdürdünüz, o yasa çıktı. “dedi. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “Bürokrattınız.” dedim. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – “Bürokrattınız.” dedi. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Değilmiş, üzerinde anlaştık herhâlde. 
BAŞKAN – Bir saniye Sayın Elitaş… Niye acele ediyorsunuz. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – İki: Bana yönelik bir suçlama 

yaptı isim vermeden. 
BAŞKAN – Ne suçlaması yaptı Sayın Kılıçdaroğlu? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Çocuğumun sigortalı olmasıyla 

ilgili olarak. Onlara yanıt vermek istiyorum efendim. 
BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, konuşmayı dinledik. Genç yaşta birisinin 

çalıştırılmasıyla ilgili hiçbir isim vermedi ve kimseyi de suçlamadı.  
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Suçladı Sayın Başkan, nasıl 

suçlamadı?  
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – İnsaf Sayın Başkan! İnsaf! 
BAŞKAN – Sayın Öztürk, buyurun buradan siz cevap verin! Buyurun 

Sayın Öztürk! 
MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Ne yapması lazım?  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Hatibe soralım.  
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BAŞKAN - Sizin genel müdür olduğunuz dönemde şunlar yapıldı diye 
sizi orada da suçlamadı. Sadece bürokrat olduğunuzu anlatmak istedi. 
Buyurun.  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Hayır ama benimle ilgili 
suçlama yaptı Sayın Başkan. O zaman söylesin, kiminle ilgili? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Kimi suçladı onu söylesin.  
BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, sizi ne diye suçladı? Onu söyleyin bana.  
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Efendim, benimle ilgili bir… 
AHMET YENİ (Samsun) – Burada 550 milletvekili var… 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Benim bürokrat olduğum 

dönemde bir yasa çıktığını söylüyor. Öyle bir yasa çıkmadı.  
İki: Efendim, kimi suçladı? Eğer beni suçlamadıysa söylesin kimi 

suçladığını.  
BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, bürokrat olduğunuzu anlattı, sizin 

döneminizde çıktığını anlattı. Bürokrat olarak o dönemin siyasi sorumlusu siz 
misiniz? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Hayır değilim.  
BAŞKAN - Lütfen… 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Hayır efendim. O zaman, izin 

verin onu açıklayayım.  
BAŞKAN – O zaman, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulunda, şu dönemde şu bürokrattı demek, Tüzük’ün 69’uncu maddesine 
göre, illa karşı tarafın sizi suçlaması anlamına mı gelir? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Başka ne olabilir? Yanlış bilgi 
veriyor Parlamentoya.  

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Böyle bir mantık olabilir mi Sayın 
Başkan? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Böyle bir şey olabilir mi Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, ben sataşma göremiyorum. Hem 
bürokrat olduğunuzu söyledi, diğer taraftan, bir kişinin çocuğunu 
çalıştırdığıyla ilgili de hiçbir isim vermedi. Sonuna kadar konuşmayı da 
dinledim. Eleştiri mahiyetinde… 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, bu konuda 
medyada yer alan bir haberi burada geldi dile getirdi.  

BAŞKAN – Lütfen Sayın Kılıçdaroğlu… 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Bundan daha açık… 
BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, isminizi verdi mi?  
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Efendim, isim verip vermemesi 

önemli değil. (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN – Bir dakika sayın milletvekilleri, lütfen… Niye müdahale 

ediyorsunuz? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Bunun benimle ilgili olduğu 

açık zaten. Bu kadar açık. Ben de yanıt vereceğim, Parlamentoyu 
bilgilendireceğim. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Hatip beni kastederek “Hukukçu 

olduğunu biliyorum. Referanduma götürülemez.” şeklinde…  
BAŞKAN – Sayın Kaplan, yani sataşma bunun neresinde, bir izah eder 

misiniz bana? 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Kendisinin yanlış bilgilendirmesi. Böyle 

ifade edip bir hukukçu olarak… Çok rahatlıkla referanduma gidilir, 
referandumun koşulları düzenlenebilir, nasıl ki Anayasa’yı 
değiştirebiliyorsak… 

BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi grup 
önerisi lehinde konuşan siz, Sayın Kaplan ve aleyhinde konuşan Sayın 
Uzunırmak ve Sayın Elitaş, karşılıklı, grubu bulunan dört partinin geçmişte 
yaptıklarını, icraatlarını ve gelecekte yapacaklarını karşılıklı eleştirdiniz. Sayın 
Elitaş’ın yaptığı da bu. Muhalefetteki konuşmacıların bu kürsüden iktidarla ilgili 
tüm konuşmaları söylemesi, tenkitleri yapması ne kadar haklarıysa, iktidarda 
bulunan milletvekilinin ve grup başkan vekilinin de yapılan konuşmalara cevap 
vermesi, sataşma olmadığı sürece konuşması da o kadar hakkı.  

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – İyi ama sataşma var Sayın Başkan. 
BAŞKAN – İsminizi vermedi, bir icraatla ilgili de sizin o zaman bürokrat 

olduğunuzu söyledi, konuşması bundan ibaret. Benim düşüncem size sataşma 
olmadığı şeklinde Sayın Kılıçdaroğlu. Zaten konuşmalarınız da gerektiği 
kadar tutanağa geçti, konu da anlaşıldı.  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, sorun beni 
eleştirmesi değil, eleştiriye elbette saygı duyacağız; sorun Parlamentoya yanlış 
bilgi vermesi. 

BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, eğer sataşma olsaydı, bak olsaydı, üç 
dakikalık, iki dakikalık sürenizi verirdim. Zaten iki dakikadan fazla da süre 
geçti. Burada İç Tüzük’ün doğru uygulanması anlamında bir uygulama 
yapmaya çalışıyorum ben. Lütfen… 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – O zaman şu oluyor Sayın 
Başkan: İsim vermeden bu Parlamento kürsüsünden herkese istediğimiz 
iftirayı atabiliriz, öyle bir özgürlüğü mü olacak?  

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, siz milletvekillerinin 
haysiyetini korumakla sorumlusunuz! 

BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, o zaman Genel Kuruldaki tutanakları 
çıkarttığım zaman kim neler yapıyor bunlar ortaya çıkar. Buyurun.  

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Siz milletvekillerinin haysiyetini 
korumakla sorumlusunuz! 

AHMET YENİ (Samsun) – Sayın Hacaloğlu, siz grup başkan vekili 
misiniz? 

BAŞKAN – Lütfen… Sayın Kılıçdaroğlu cevap veriyor zaten, lütfen 
Sayın Milletvekili... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Değerli Grup Başkan Vekili açıklar 
kimi kastettiğini. 

BAŞKAN – Sayın Milletvekilim, lütfen oturur musunuz siz. Lütfen… 
Ben sataşma görmüyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Keşke eleştiri olsa, keşke sataşma olsa… 
BAŞKAN – Sayın Kaplan, lütfen… 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – “Böyle hukukçuluk mu olur?” diye 

aşağılamayı… 
BAŞKAN – Eleştiri olarak değerlendiriyorum Sayın Kaplan ben, 

doğrusunu söylüyorum.  
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Onun için cevap verme gereğini duyuyorum. 

Yani, bir hukukçuyu aşağılama dili kullanıldı. 
BAŞKAN – Hayır, aşağılama değil, sadece…  
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ama eleştiri değildi Sayın Başkan, dikkat 

edin… 
BAŞKAN - Dinledim sonuna kadar… 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – …sataşma da değil. Bir hukukçu olarak, 

önce niteledi, sonra bu referandumun yapılamayacağını ona bağladı. Yani bir 
aşağılayıcı tavırla da yanlış bilgilendirdi ve bunu düzeltmemde…  

BAŞKAN – Sayın Kaplan, tutanaklara geçti zaten sözleriniz.  
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Efendim? 
BAŞKAN - Sözleriniz tutanaklara geçti diyorum.  
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yani burada bu şekilde mi kabul ettiniz? 
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum. 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Tutumunuz hakkında söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu, söz veriyorum. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz üç dakika. 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Bu kadar konuşulacağına iki dakika söz 

verseydin. 
BAŞKAN – Tüzük’ü doğru uygulamaya çalışıyorum, sizden de 

öğrenecek değilim Sayın Ağyüz. 
Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu.  
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
AKP’nin Değerli Grup Başkan Vekili konuşma yaparken, emeklilik 

yasası çıktığı zaman, emeklilere millî gelir artışından pay verilmemesiyle ilgili 
yasa çıktığı zaman, benim o dönem bürokrat olduğumu ifade etti. Ben o 
dönem bürokrat değildim. Bürokrat olsaydım zaten sorumluluk bana ait değil, 
siyasi organa aittir. Ama bunu söylemeniz, sanki onu tasvip ettiğim anlamında 
bunu ifade ediyorsunuz. Ben onu hayatımın hiçbir döneminde tasvip etmedim. 

İkincisi, benim çocuğumun sigortalılığıyla ilgili olarak: Çocuğum trampet 
çalıyor, bateri çalıyor. Ben karşı çıktım, bateri çalmasına karşı çıktım. 
Çocuğum dedi ki: “Ben gideceğim, çalışacağım.” Karşı çıkmamın nedeni de 
şu: Evde bu çalınmaz oğlum, komşular rahatsız olur dedim. Bunun üzerine, 
benim bir arkadaşım -büyük bir holdingde çalışıyor ve bu holding, öyle naylon 
iş yapacak bir holding de değil, büyük bir şirket- “Ben sana iş vereceğim, sen 
orada çalışacaksın.” dedi, “Senin alacağın bateriyi ben alacağım sana.” dedi. 
Sorun budur. Eğer, bu ayıpsa bu ayıbı yaptık, yanlışsa bu yanlışı yaptık. Ama 
doğru konusunda Parlamentoyu benim bilgilendirmem görevimdir. Hiçbir 
zaman, hiçbir yerde veremeyeceğim hesabım da yoktur. O nedenle, hesabımızı 
her yerde, her zaman, her ortamda veririz. Eğer arzu ederseniz… O yöneticiler 
hâlâ oradadır. Benim muhalefetime rağmen verilmiştir. Dersleri aksayınca da 
itiraz etmişimdir ve ayrılmıştır oradan. Yoksa on yedi sene önceki bir olayı, 
1997 yılındaki bir olayı buraya getirip, ben sanki yasa dışı bir işlem 
yapıyormuşum gibi işlemi burada dile getirmenizi, doğrusunu isterseniz, 
doğru kabul etmiyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.  
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Bateri çalmak kabul edilmiyor, 

para çalsaydı, hazineyi çalsaydı görmezlerdi. 
BAŞKAN – Usul tartışması… Başka söz talebi? 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, tutumunuzun lehinde söz 
almak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Onların mantığında çalmak başka 

şeyi gerektiriyor. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Size de veririm aleyhte. Zaten usul tartışması yapılıyor Sayın 

Kaplan, vereceğim. 
Buyurun Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
Benim usulümün lehinde söz istediniz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Teşekkür ediyorum. İç Tüzük’ü duyarlı 

bir şekilde uyguladığınız için teşekkür ediyorum.  
Bakınız, Sayın Kılıçdaroğlu biraz önce söylerken, dedi ki: “Öyleyse birisi 

bu kürsüye çıksın, isim vermeden birinin hakkında iftira etsin.” Ama, lütfen 
tutanaklara bakınız…  

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Bateri çalmak ayıp ama para 
çalmak, hazineyi çalmak ayıp değil!  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın  Başkan…  
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen… 
Buyurun Sayın Elitaş. 
MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Ağlanacak hâlinize gülüyorsunuz 

ya! Bateri çalmak ayıp değil, para çalmak, hazineyi çalmak ayıp!  
BAŞKAN – Lütfen sayın milletvekilleri… 
Sayın Elitaş, buyurun, siz Genel Kurula hitap edin. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan… 
Bakınız, Sayın Kılıçdaroğlu, lütfen tutanaklara bakınız. Az önce bana bir şeyi 

söylediniz. Dedim ki, sıkılarak söylüyorum, şahsıyla ilgili bir şeyi. Hiç kimse 
hakkında yedi senedir şurada şahsıyla ilgili konuşmadım ama kalkıp da “AKP 
sıralarında hayalî ihracattan yargılanan birisi varken…” dediniz, isim 
belirtmediniz, iftira ettiniz. Ben burada isim belirtmeden diyorum ki: 1 Mart 1997-
31 Mayıs 1997 tarihleri arasında, okul açıkken, on dört yaşındaki bir öğrenci -
herhâlde lise 1’dir veya orta son sınıftır- eğer üç ay süreyle okulunu aksattıysa 
okuldan atılması lazım. Okuldan atılmadıysa nüfuz kullandınız, baskı yaptınız.  

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Sana ne?  
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Eğer okuldan atılmadıysa, demek ki bir 
holdingde herhâlde bateri dersi veren bir bölüm de var demek. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – O hassasiyeti başka konulurda da 
gösterin, başka konularda.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, bakınız, asgari ücret 25 bin lira 
iken 58 bin lira… Nasıl bir iş ki bu, nasıl bir bateri ki, nasıl bir tecrübe ki, yani 
asgari ücretin iki katı kadar bir ücrete layık görülmüş ve çalıştırılmış… 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Bakan danışmanı askerdeyken 2 milyar 
lira maaş alıyor Millî Eğitim Bakanlığında, onun cevabını ver. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …ama okul kapatma zamanında, 31 
Mayısta okul kapanmış, çocuğun okulla ilgili problemi kalmamış fakat ne 
olmuş? İşten ayrılmış, üç ay süreyle çalışmış.  

Bakın değerli arkadaşlar, hassasiyet gösteriyorsunuz, işçi haklarını 
korumaya çalışıyorsunuz ama geçenlerde bizim, buradan, Taha Aksoy, İzmir 
Milletvekilimiz çok güzel bir konuşma yaptı, sizler de alkışladınız. Dedi ki: 
“Madem bu kadar işçi hakkını savunmaya heveslisiniz doğrudur, herkes 
savunmalı, işçi hakkını savunmak insan hakkını savunmaktır- ama İzmir’deki 
291 tane işçiyi, aynı belediyede, aynı partinin içerisindeki olan belediyede 
birleşme dolayısıyla 291 işçiyi karda, kışta kapının önüne koymak hangi 
vicdana sığar?” (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bununla ilgili hiçbir 
eyleminiz, hareketiniz yok ama Tekel işçileriyle ilgili, Allah göstermesin, yeri 
göğü inletiyorsunuz ve… 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Onlar özelleştirme mağduru, belediye 
mağduru değil.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …yaptığımız doğru uygulamayı da 
kışkırtarak zayıflatmaya çalışıyorsunuz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan… Sayın 

Başkan… 
BAŞKAN – Bir saniye Sayın Kılıçdaroğlu… Lütfen oturun, daha bitmedi 

tartışma. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, tartışma bitmedi henüz. Tutum 

tartışması bitmedi, siz başlattınız.  
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, tartışma değil… 
BAŞKAN – Sayın Kaplan’a söz veriyorum, oturur musunuz bir. 
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HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, demin Hatip… 
BAŞKAN – Sayın Kaplan, öncelikle lehte mi, aleyhte mi söz aldınız 

tutumum hakkında? 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Lehte istedim efendim. 
BAŞKAN – Buyurun. 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Şimdi, Sayın Başkanım, burada, 

Başkanlık Divanında usulü işletirken eşit olmak gerçekten gerekli yani partiyi 
temsil etmiyorsunuz Başkanlık Divanında, İç Tüzük’ü eşit uygulamanız 
gerekiyor. Vallahi harbî söylemek istiyorum ama Meral Hanım, burada 
başkanlık yaparken mensubu olduğu MHP’ye bile tolerans göstermiyor, 
herkese eşit davranıyor, her dört guruba da, bağımsız olanlara da. Bu eşitliği 
Başkanlık Divanından bekleme hakkımız var.  

Sizler de bir hukukçusunuz. Demin Sayın Elitaş diyor ki bana: “O 
hukukçu, biliyor ki referanduma gidilmez.” Gidilir, gidilir, bal gibi gidilir. Siz 
ne yasalar getirdiniz, ne tüzükleri, ne yasaları, ne anayasaları ihlal ederek bu 
kürsüden, getirip buradan çıkardınız. O yasalar kaç defa yargıdan döndü. Bu 
yanlışı yapmayın. Anayasa’ya hüküm koyarsınız, özelleştirme karşısındaki 
personelin hukukunu korursunuz, 367 bulmazsanız gidersiniz referanduma. 
Bunun hukuk yolu var. Hiç gerek yok ona da, o kadar uzağa da gerek yok. Siz 
referandumu çok sevdiğiniz için size hatırlattım. Özelleştirme Kanunu’na bir 
fıkra eklersiniz. Bakın, (f)’den sonraki (h) fıkrasını eklersiniz, “Özelleştirme 
sonucu müktesep hakları korunur personelin.” dersiniz. Bırakın onu, 4/C’ye 
bir hüküm koyarsınız bir maddecik, bu kara kışta... Dersiniz ki: “Özelleştirilen 
işletmelerin, fabrikaların işçileri, personeli, eski hakları kazanılmış olarak 
devletin başka kurumlarında görevlerine devam edebilir.” Bu kadar kolay.  

Hukuku bir hukukçudan anlatmak size inanın zor gelse gerek. Ama bazı 
yanlışlar yapıyorsunuz ki, ne hukuk ne anayasa ne örf ne töre, hiçbir şey bunu 
düzeltemez. Birisi almış bir kadını, getirmiş kadının karşısına, “Nikâhını kıy.” 
demiş. “Dur” demiş, sorgu sual: “Kimin oluyor, neyin nesi?” “Teyzem 
oluyor.” “Olmaz nikâh.” demiş. “Ama geldim, yolda oldu!” demiş. Olmuyor 
işte! Kadıya da gitsen, belediye başkanına da gitsen, kime gitsen; papaza 
gitsen, Fransa’ya gitsen, İtalya’ya gitsen bir kural var evrensel hukukta. Bu 
kural evrenseldir, bunu ihlal edemezsiniz. Siz de ihlal edemezsiniz, biz de 
edemeyiz, kimse de edemez. Sakın ha bu hukuk yolunu da bize göstermeyin. 
Hukukçu olarak size söyleyecek çok çok cevabımız olur.  

Bu konuda da saygıya davet ediyorum. Kendi şahsıma değil hukukçulara 
yapılan saygısızlık olarak telakki ettiğim için cevap verdim. Onu da bilmenizi 
istiyorum.  

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kaplan.  
Tutumum hakkında görüşüm değişmedi.  
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AK PARTİ Grubunun, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş 
önerisini Başkanlığa süresi içinde verilmediği hâlde işleme almak istemesi 
nedeniyle Oturum Başkanının tutumu hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 56 03.02.2010 56-68 Şükran Güldal 
Mumcu 

Harun 
Tüfekci 

Bayram 
Özçelik 

 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

56’ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.  
Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu 

maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, AKP’nin bu grup 

önerisini işleme alamazsınız.  
BAŞKAN – Neden? 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - İç Tüzük 19’a aykırı olarak gelmiştir. 

Onun için usul tartışması açmanızı talep ediyorum.  
BAŞKAN – Öyle mi? Aykırılıklar hangi yönde? Var mı bir aykırılık? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Tutanak burada tutanak.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Usul tartışması açarsanız ifade ederim 

Sayın Başkan. İşleme alamazsınız. 
BAŞKAN – Aykırı olan bir noktayı şimdi söylerseniz… 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Efendim, AKP Grubu, Meclis 

Başkanlığına süresi içerisinde grup önerisi sunmamıştır.  
BAŞKAN – Öyle mi? 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Evet. Danışma Kurulu toplantı 

tutanakları da elimde. Ama usul tartışması açarsanız… Şu anda işleme aldınız 
çünkü. 

BAŞKAN – Şimdi, peki, konuyu bir netleştirelim.  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, süresinde ve saatinde 

biz çağırdık ve görüşmeler gerçekleştirildi. Danışma Kurulu görüşmeleri 
bizim önergemizi vermemizden sonra gerçekleşti Sayın Başkan ve dikkate 
alarak gerçekleşti.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – İzin verir misiniz efendim. O zaman 
bunun usul tartışmasını yapalım.  
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BAŞKAN – Şimdi, o zaman Sayın Okay, buyurun söyleyin. Sonra da siz 
bu konuya açıklık getirip… 

Usul tartışması açıyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, o zaman ben de lehte söz 

istiyorum. 
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Okay. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Parlamentonun çalışma düzeniyle ilgili olarak, grubu bulunan siyasi partiler 
Meclis Başkanlığına Danışma Kurulunun toplanması için müracaat ederler ve 
nitekim bugün, Parlamentoda grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi 
Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi adına Meclis Başkanlığına 
müracaat edilmiş ve Meclis Başkanlığı tarafından da saat 13.30’da siyasi parti 
grupları Danışma Kurulu toplantısına davet edilmiştir. Bu davet sonrası AKP 
Grup Başkan Vekili Danışma Kurulu toplantısına katılmamış ve Sayın Meclis 
Başkanının Başkanlığında yapılan toplantı 13.42’de başlamış. Siyasi parti 
grupları, bugün Mecliste de görüşmesi yapılan konularda görüşlerini ifade 
etmişler, taleplerini ifade etmişler, hangi konuların araştırılması gerektiğini ifade 
etmişler ve bu araştırma önergelerinin kabulüyle komisyon kurulması gereğini 
ifade etmişler. Sayın Meclis Başkanı da saat 13.48’de sona eren ve kapatılan 
Danışma Kurulu toplantısında dün Mecliste yaşanmış olan müessif olaylar ve 
Meclis Başkanlık makamına yönelik fiili duruma ilişkin değerlendirmelerde 
bulunmuş ve 13.48’de toplantıyı kapatmıştır. 

Buna ilişkin tutanak elimde. Bu tutanağın hiçbir yerinde AKP Grubunun 
temsilcisinin veya grup başkan vekilinin Meclis Danışma Kurulu toplantısına 
katıldığına dair en ufak bir emare yok; hukuki durum da, fiilî durum da bu. 
Ancak, muhtemelen, süresi içerisinde Danışma Kurulu toplantısına 
katılamayan AKP Grubu, Meclis Başkanlığı tarafından gruplara da dağıtılan 
önerisiyle bir kanun teklifinin sırasını değiştirmek ve 18 Marta kadar da 
Meclisin çalışma saatlerini belirlemek üzere bir grup önerisi getirmiştir fakat 
bu grup önerisi İç Tüzük’ümüzün, hani milletvekillerinin anayasası, uymakla 
yükümlü oldukları İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine aykırıdır. Ne diyor İç 
Tüzük: “Danışma Kurulu, Başkanın gerekli görmesi veya bir siyasî parti grubu 
başkanlığının istemi üzerine en geç yirmidört saat içinde Başkan tarafından 
toplantıya çağırılır. İçtüzükte Danışma Kurulunun tespitine, teklifine veya 
görüş bildirmesine bağlanmış olan bütün hallerde, Danışma Kurulu, yapılan ilk 
çağrıda toplanamaz, oybirliğiyle tespit, teklif yapamaz ve görüş bildiremezse, 
Meclis Başkanı veya siyasî parti grupları ayrı ayrı, istemlerini doğrudan Genel 
Kurula sunabilirler.”  

Ne olmuş? Danışma Kuruluna Danışma Kurulu toplantısından önce AKP 
grup önerisi verilmemiş. Danışma Kuruluna Danışma Kurulu toplantısı öncesi 
grup önerisi sunamayan AKP’nin Danışma Kurulu toplantısı sonrasında grup 
önerisinin doğrudan Meclis Başkanlığı vasıtasıyla Genel Kurulda 
görüştürülmesi hukuken mümkün değildir. 
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Şimdi, hep birlikte bu İç Tüzük’e sadakat ve bağlılık içerisinde olmak 
yükümlülüğümüz var. İç Tüzük’ü, geçmişte Meclis Başkanlığı yapan ve kendine 
göre yorum katan Sayın Arınç’ın değerlendirmeleri gibi, herkes her istediği 
şekilde çekiştiremez. Bu, bu Parlamentoda ilk kez de olmadı. Nitekim, 2 Haziran 
tarihinde de yine böylesi bir AKP grup önerisi, Meclis Başkanlığına, Danışma 
Kurulu çağrısı yapılmadan doğrudan Genel Kurula getirildi. Genel Kurulda bu 
usul tartışması o tarihte de yapıldı ve bu usul tartışmasının değerlendirilmesi 
sonrasında, o zamanki Meclis Başkan Vekili olarak Meclisi yöneten Sayın Pakdil 
bu usulsüzlüğe bir başka usulsüzlük daha yapıp, İç Tüzük’ü Genel Kurul 
iradesiyle değiştirmeye kalktı. Sonra Meclis çalışmasına ara verildi ve Sayın 
Başkan o oylamayı yapamadı ve AKP grup önerisi geri çekildi. 

Şimdi, bizler kuralları istediğimiz gibi esnetemeyiz. Esasen yapılması 
gereken şudur: Meclis Başkanlığına, Danışma Kurulu toplantı tutanağında yer 
almayan AKP grup önerisinin hiçbir şekilde buraya sunulmaması lazım. 
Buraya sunuluyor ise Başkanlık makamının bu evrakı iade etmesi lazım ancak 
eğer bu evrak iade edilmiyor da burada görüşmeye açılıyorsa o zaman da 
açıkça bir İç Tüzük ihlali vardır. İç Tüzük ihlalinin artık bir yerlerde durması 
lazım. Yani İç Tüzük 64’ü hatırlayıp 63’ü unutanlar… 63 burada uygulanacak. 
Eğer Meclis Başkanlığının uygulamasında bir yanlış varsa geleceksiniz bu İç 
Tüzük’e bağlı olarak bu Genel Kurulda o İç Tüzük’ün hükmünün 
uygulanmasını talep edeceksiniz; doğruları, yanlışları bu mekânda 
söyleyeceksiniz. Hiç kimse, bu mekânın dışında, kendisine bir güç 
vehmederek, kendisine bir isim vehmederek veyahut da bir sıfat vehmederek 
Meclis Başkanlık makamında “o makama istediğimi söylerim” anlayışı 
içerisinde içerilerde bir şey söylemeyecek. İç Tüzük’ü ne dün ihlal edeceksiniz 
ne de bugün ihlal edeceksiniz. Onun için açık bir İç Tüzük ihlaliyle karşı 
karşıyadır Parlamento. Bu irade Genel Kurulun oylamasıyla, kararıyla 
değiştirilmesi mümkün değildir.  

O nedenle değerli arkadaşlarım, AKP Grubunun alışkanlık hâline 
getirdiği -çünkü bu ilk değil, ikinci- bu tür uygulamalardan ve İç Tüzük 
ihlallerinden vazgeçmesi gereğini ifade ediyorum ve bu usul tartışmasıyla 
Sayın Başkanın, Başkanlık makamının AKP grup önerisini işleme koymadan 
AKP Grubuna iade etmesi gereğini ifade ediyorum.  

Bu vesileyle Sayın Başkan, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum yüce 
heyete.  (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Okay.  
Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, aleyhte. (MHP sıralarından alkışlar)  
Buyurunuz.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Çok teşekkür ederim.  
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla 

selamlıyorum. Bu toplantıda Sayın Meclis Başkanlığının yapmış olduğu 
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Danışma Kurulu toplantısına katıldığım için, Sayın Okay’ın anlattıklarına 
şahit olduğum için söz aldım. Gerçekten Meclis Başkanımızın daveti saat 
13.30 içindi ve ekinde de üç grubun Danışma Kurulu önerisi vardı, talebi 
vardı. Tabii, biraz geç gelindiği için, biraz da geç başlamış olmasına rağmen, 
Meclis Başkanı İç Tüzük’ün amir hükümlerine bağlı kalarak “Bir Danışma 
Kurulu önerisi çıkmayacağı için toplantıyı yapmamızın bir gereği yok, herkes 
önerisini Divana versin ve İç Tüzük gereğince işleme alınsın.” dedi, biz 
meseleyi noktaladık. Ondan sonra mikrofonları kapattık, sohbet etmeye 
başladık. Dün yaşanan hadiseleri, Sayın Meclis Başkanı konuyla ilgili 
üzüntüsünü ifade etti. Bizler de, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi görevlisi, 
Sayın Barış ve Demokrasi Partisi görevlisi, Grup Başkan Vekili, görevlisi ve 
ben sohbet ettik. Zannediyorum on dakika kala yani saat 14.00’e on dakika 
kala Sayın Canikli geldi. Tabii geldiğinde AKP’nin grup önerisi talebini de 
getirdi. Meclis Başkanı zannediyorum bürokrasinin de talebiyle işleme koydu. 
İşleme koyamaz aslında çünkü onunla ilgili bir toplantı daveti yok, ona dayalı 
bir toplantı düzenlenmedi.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Tutanak kapandı. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Tutanağı da kapanmış, arkadaşlar 

almışlar.  
Biliyorsunuz, Meclis açıldıktan sonra da burada yapılan bu türlü 

müracaatlar işleme konulmadı, bununla ilgili birçok örnek de geçmişte 
yaşandı.  

Danışma Kurulu talepleri Meclis Başkanlığına ulaştıktan sonra, Meclis 
Başkanı uygun gördüğü bir saatte talep sahiplerini veya tüm grupları 
toplantıya çağırarak, Meclisin gündemini belirleyen kararı alıyor. Uzlaşma 
olursa Danışma Kurulu kararı, olmazsa grup önerisi olarak Genel Kurula 
sunuyor. Bu, İç Tüzük’ün amir hükmü. 

Değerli arkadaşlar, dolayısıyla Sayın Başkanın bu öneriyi işleme alması İç 
Tüzük’e uygun olmamıştır, alınmaması gerekir. Ancak, bu vesileyle de bir şeyi 
söylemem gerekiyor: Her defasında söylüyoruz, biz hukuk kuran bir kurumuz, 
bir müesseseyiz, işimiz bu. Kendi hukukumuza uymazsak bu tutarsızlık bizim 
saygınlığımızı bitirir. Burada hemen her gün İç Tüzük ihlali konuşuluyor, 
tartışılıyor, buna mecbur değiliz. Burada okuduğumuzu çok açık, net anlıyoruz. 
Tabii, benim yadırgadığım husus da şu: Sayın Canikli’nin, AKP Grubunun 
bugün getirdiği önergede çok acil bir durum yok. Yani bunlar, önümüzdeki 
haftadan başlayarak Meclisin çalışma saatlerini yeniden düzenleyen ve bir 
kanunu da öne alan bir grup önerisi, çok da aciliyeti yok, yani bugün 
kaybedilmiş bir şey yok; bu yarın da getirilmiş olsa yine maksat hasıl olur. Her 
defasında söylediğim gibi, bir kasıt aramıyorum ama özensizlik, yani 
hukuksuzluk da demek uygun düşmüyor ama özensizlik had safhada.  

Değerli arkadaşlar, devletleri büyük kılan, kurumları büyük kılan 
süreklilikleridir, gelenekleridir, teamülleridir, kurallarına uyma kararlılıkları, 
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ısrarlarıdır. Kuralsızlık hayatı zindana çevirir, kaosa dönüştürür, anarşi 
dediğimiz hadise odur. Kendi elimizle Anayasa niteliğinde düzenlediğimiz İç 
Tüzük’te çok açık amir hükümler var. Bunları özellikle grup başkan 
vekillerinin çok iyi bilmesi gerekir, geçmiş uygulamalarıyla iyi bilmesi 
gerekir. Ben grup başkan vekillerinin İç Tüzük’ü gayet iyi bildiklerine de 
inanıyorum, görüyorum ama bu özensizlik, maalesef, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin huzurunu kaçıran bir sonuç getirdi.  

Şimdi milletin huzurunda size soruyorum: Saat şu anda altıyı geçti, dört 
saatten bu yana hâlâ Meclis gündemine geçemedik. Siz yapıyorsunuz, biz 
yapıyoruz, bu Meclisi çalıştırmak sorumluluğu iktidar partisinin. Uzlaşarak, 
anlaşarak gündemimizi belirlesek daha verimli, daha etkili çalışma imkânımız 
yok mu? Niye bunu denemiyorsunuz? Her defasında… Şimdi, bir aylık 
gündem belirleniyor, birazdan eğer kabul edilirse -ki edilmemesi gerekir- grup 
önerisini tartışacağız. Bir aylık gündem belirliyor AKP Grubu. Nedir 
belirlediği: Saat 13.00 ile 20.00 arasında çalışma. Şimdi hangi saatler arasında 
çalışıyoruz: 14.00 ile 20.00 arasında çalışıyoruz. Biz daha önce de teklif ettik. 
Ülkenin, milletin gündemindeki konuların hukuki çözümü için burada kanun 
çıkarmak gerekiyorsa, gelin saat 10.00’da başlayalım. Biz, buraya çalışmaya 
geldik ama gelin buna birlikte karar verelim. Bir karar verelim, sonuna kadar 
da beraber gidelim, engeli yok bunun. Ama ben daha önce de bir vesileyle 
ifade etmiştim, üzülerek ifade ediyorum, bu getirdiğiniz öneriye de bizatihi 
kendiniz uyamayacaksınız, çünkü her defasında, her getirdiğiniz grup 
önerisini bir önceki grup önerinizi değiştirmek üzere getiriyorsunuz. Değerli 
arkadaşlar, yazboz tahtasına dönüştürdünüz. Bu doğru değil. Yani bu, Meclise 
de yakışmıyor, size de yakışmıyor, hepimize de reva değil. Şunu akıllı uslu 
otursak çalışma saatlerimizi belirlesek, efendim, kanunların önceliklerini 
belirlesek iki yüze yakın kanun bekliyor otursak görevimizi bilsek, işimizi 
bilsek, hazırlık yapsak, katkı vermek anlamında dersimize çalışsak olmaz mı? 
Ama her defasında yine bir tartışma, yine bir hukuk ihlali, iç hukuk ihlali ve 
biz… Millet usandı bu konuşmaları dinlemekten değerli arkadaşlar. O sebeple, 
yani bir musibet bin nasihatten evladır diye bir atasözü var, bunlardan artık 
ders çıkarmamız gerekiyor. Bakın, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
söylüyoruz, bu Meclise gelmeden, yemin etmeden, Sayın Genel Başkanımızın 
seçim sonuçları belli olur olmaz teşkilata gönderdiği, millete ifade ettiği bir 
beyanı var: Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milletin takdiri 
doğrultusunda muhalefet görevimizi şu dört umdede yapacağımızı ilan ettik ve 
buna sonuna kadar da bağlı kalıyoruz, bağlı kalacağımızı da yine ifade 
ediyorum. Uzlaşmadan yana olacağız, diyaloğa açık olacağız, hoşgörülü 
olacağız. Sorun üreten değil, sorunun çözümüne katkı veren bir muhalefet 
anlayışı ortaya koyacağımızı ilk günden ilan ettik, bunun gereğini de birçok 
defasında yaptık, hem de çok kritik noktalarda yaptık; Anayasa değişikliğinde 
yaptık, Mecliste ve komisyonlarda kanun tasarılarının görüşülmesinde yaptık. 
Ama her defasında Milliyetçi Hareket Partisinin bu iyi niyetinin istismar 
edilmesi de hak değil, böyle bir hakkınız yok; bu, bana göre milletin iradesine 
de saygısızlık oluyor.  
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Temel kanunlar bekliyor, acil kanunlar bekliyor, biz dört saattir başka şey 
konuşuyoruz; bunun sorumlusu sizsiniz arkadaşlar. Ben her defasında 
söylüyorum: Millet, iradesini size emanet etmiş, milletin iradesiyle Türkiye’yi 
yönetmek durumundasınız. Türkiye Büyük Millet Meclisini yönetemedikten 
sonra Türkiye’yi yönettiğiniz noktasındaki iddianıza kim inanır Allah aşkına? 
Bu sebeple söylüyorum: Her defasında uzlaşma olmadığı takdirde, AKP 
Grubundan bize ulaşan bir uzlaşma, samimi bir uzlaşma talebi zemini 
olmadığı sürece biz bu Meclisin gündemine ülkenin, toplumun sorunlarını 
araştırma önergesi mahiyetinde denetim görevi gereği her gün getireceğiz. 
Bugün getirdiğimiz konu önemli, öğretmenler. 300 bin, hatta çok daha fazla 
öğretmen bugün kendi sorunlarına buradan çözüm bekliyor. Dolayısıyla, eğer 
burada bir uzlaşma zemini oluşmayacaksa, bunu siz oluşturamayacaksınız, bu 
noktada samimi, kalıcı bir iş birliği geliştiremeyecekseniz… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - …bu Meclisi çalıştıramazsınız, çözüm 

üretemezsiniz. Sizi ancak seçim kurtarır arkadaşlar.  
Milletin size emanet ettiği iradeyle bu Mecliste, bu kadar açık yüreklilikle 

iş birliği teklif eden muhalefetle uzlaşmayı temin edip bu Meclisi 
çalıştıramadıktan sonra, ülkeyi yönetip toplumun sorunlarına çözüm üretmek 
iddianız havada kalır, kimse inanmaz. Bu sebeple, bir musibet bin nasihatten 
evladır, bugün yaptığınız bu özensizliği, lütfen gelin, burada açık yüreklilikle 
kabul edin ama bundan sonra, ülke gündemini birlikte müzakere etmek için 
uzlaşma arayın ve bu uzlaşmaya bağlı kalın. Burada, sürekli kendi İç 
Tüzük’ümüzün ihlalini konuşmak gibi bir aciz duruma da düşmeyelim der, 
hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır.  
Lehte, Tunceli Milletvekili Kamer Genç. (CHP sıralarından alkışlar) 
Buyurunuz Sayın Genç.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İç 

Tüzük’ün usul tartışması açılmasıyla ilgili maddesi üzerinde söz aldım. 
Aslında, neyin lehe, neyin aleyhe olduğu tam anlaşılamadı, ben düşüncelerimi 
söyleyeyim.  

Şimdi, Sayın Hakkı Suha Bey “Bugün Danışma Kurulu toplandı, 
Danışma Kuruluna AKP bir öneri getirmedi ve bu konuda bir karar alınmadı.” 
dedi. Dolayısıyla, Danışma Kuruluna teklif getirilmeyince ve Danışma 
Kurulunda bu konu tartışılmayınca, anlaşma oldu mu, olmadı mı konusunda 
da bir karar olmayınca, grup Danışma Kurulunu ayrı bir çağrıya tabi tutmadan 
Genel Kurula öneri getiremez, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi bu. İç Tüzük’ün 
19’uncu maddesine göre, gruplar ve Meclis Başkanı Danışma Kurulunu 
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toplantıya çağırır ve yirmi dört saat içinde bu toplantı sağlanır. Demek ki 
AKP’nin birkaç tane, 6 tane mi, 7 tane mi grup başkan vekili var, bu 
arkadaşlarımız Danışma Kurulunun toplantıya çağrılması konusunda… 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) – 5 tane… 
KAMER GENÇ (Devamla) – İşte, 5 mi, 4 mü, nerede fazlalık varsa orada 

bir problem var.  
YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Beşinci fıkrayı bir daha oku. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Çağırmamışlar, biraz da herhâlde 

keyiflerine bakmışlar. Danışma Kurulu toplantısına şey etmedikten sonra 
buraya öneri getirmişler. 

Şimdi, bakın, ben, Bülent Arınç’a bir şey öneriyorum: Evvela kendi 
grubuna çekidüzen ver, evvela İç Tüzük’ün ne olduğunu kendi grubuna… 
Sen, Meclis Başkanlığı yapmışsın ama kimseye bir şey de öğretmemişsin, 
kendin de öğrenmemişsin.  

Yani şimdi Bülent Bey, çok ağlamasını seven, ağlama özürlüsü bir 
arkadaşımız. Olabilir, yani hissiyat dolu birisi. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Sensin ağlama özürlüsü. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Sen, şimdi, hemşehrin diye çok sahip 

çıkma. 
YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İç Tüzük 19’u öğren. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Tamam, öğrendim.  
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Ağlayana “ağlama özürlüsü” demezler, 

ağlayamayana “ağlama özürlüsü” derler. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Neyse, ağlama özürlü bir arkadaşımız. 

Ayrıca, gidiyor, mesela… 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Ağlama özürlüsü sensin. 
BAŞKAN – Sayın Milletvekili, lütfen, yerinize oturunuz, dinleyelim. 
KAMER GENÇ (Devamla) – …tarikat şeyhlerinin elini öpüyor, öpebilir 

ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir bakanlık makamını işgal eden kişi 
gidip de tarikat şeyhlerinin elini öpmez, onların karşısında eğilmez çünkü 
Türkiye Cumhuriyeti devleti yüce bir devlettir, o devleti temsil eden kişiler 
hiçbir kimsenin karşısında eğilemezler. 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – Konuyla ilgili konuş. 
YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkan, konuyla ilgili… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, hayır, bunu tabii, milletvekilliğinin, 

bakanlık, Başbakanlık onuruna ermiş insanlar, bu halkın temsilcisi… Halk en 
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büyüktür. Halkın o büyük olarak gördüğü, senin temsil ettiğin, seçtiği bir yere 
sen gidip de birilerinin karşısında boyun eğemezsin. Bu niçin yapılıyor? Oy 
için yapılıyor.  

Şimdi, dün burada bir toplantı yapıldı, Tayyip Bey ne dedi: “Efendim, 
benim karım GATA’ya sokulmamış.” Doğru mu yanlış mı? Şimdi, diyor ki: 
“Benim eşim bir hastayı ziyarete gidecekmiş…” 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – Konuyla ilgili konuş. 
AVNİ ERDEMİR (Amasya) – Sen, Başkanın tutumunu… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Durun bir dakika. 
 “…hasta sahibi demiş ki ‘Efendim, gelme.” Kim demiş bunu? Yahu, üç 

sene önce olmuş bir olay. Şimdi, bununla kimi şey ediyor?  
FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – İç Tüzük yok gündemde, sen 

gündemle ilgili konuş. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Orduyu kötülüyor. Yani bu ordunun olduğu 

yere başı örtülüler sokulmuyor. Ya, bir defa sen Başbakansın, hakikaten böyle 
bir olay olmuş mu olmamış mı, onu… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – Başbakanı mı, yoksa İç Tüzük’ü 
mü… 

KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, senin için Başbakan, benim için 
sıradan bir vatandaş ya! Bana ne ya! Allah Allah! Sen Başbakansan ben de 
milletvekiliyim benim için sıradan bir vatandaş.  

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen, tartışmaya mahal vermeden konuşunuz, 
lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi çıkıp da bu diyor ki: “Efendim, 
benim eşimi GATA’ya sokmamışlar.” Kim sokmamış? Var mı bir delil? Yok.  

Arkadaşlar, bakın, bu devletin kurumları bu kadar yıpratılamaz. Bu kadar 
havai iddialar öne sürülemez. Var mı elinde bir delil? Yok.  

Şimdi, orduya karşı bir karalama kampanyası var ya, şimdi amacınız: 
“Yahu bu orduyu nasıl yok edelim, bu orduyu nasıl zayıflatalım? Her yerde de 
vuralım, bu insanları yok edelim.” 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İç Tüzük’e bak. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, sayın milletvekilleri, bir ülkenin 

ordusu onun onurudur. O ordu içinde hata yapanlar var. Ben de generallerin 
çoğunu sevmem çünkü burunlarından kıl aldırmıyorlardı ama bunlar bizim 
ordumuz, bunlar bu memleketin ordusu; eğer zayıflarsa o memleketin kendisi 
yok olur. Tamam, biri… 

SUAT KILIÇ (Samsun) – Ordu hakkında sen bize malumat veremezsin! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, sizin hedef aldığınız o.  
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Şimdi, Bülent Bey evvela çıktı dedi ki: “Efendim, bana suikast 
yapmayanlar ahmaktır.” Hani, çıktı mı ortaya?  

Yahu Bülent, sana kim suikast yapabilir? Sen çok güzel bir madensin. 
YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Gündeme davet edin Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Devamla) – O kadar güzel yumurtluyorsun ki, o kadar 

güzel olaylar söylüyorsun ki tam bizim için politik malzemesin. Kimse çıkıp 
da sana öyle suikast muikast yapamaz.  

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – Sayın Başkan, lütfen ama! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, şimdi diyor ki: “Ben Meclis 

Başkanlığı yaptım.” Tamam da, yaptın da, sen çıkardığın o İç Tüzük’le 
Meclisin hayatını kararttın yahu! Bir dikta rejimini getirdin Türkiye’ye. Bir 
memlekette on maddelik, on beş maddelik kanunlar, temel kanun olarak bir 
meclisten geçer mi sayın milletvekilleri?  

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – Siz de başkan vekilliği yaptınız, ayıp 
oluyor ya! Size yakışmıyor ya! 

KAMER GENÇ (Devamla) – İşte, bakın, “Güvenlik Müsteşarlığı” diye 
bir kanun getiriyoruz. Bu ne demektir? Türkiye yönetimini diktaya götürüyor 
ve siz bunu temel kanun olarak kabul ediyorsunuz. Burada öyle bir vahşet 
işleniyor ki Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı, Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin arkada ordusu kaldırılarak yerine tarikatçı bir polis örgütlenmesine 
gidiliyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Halt etmişsin sen! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bunu o maddesinde söyleyeceğiz.  
YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkan, konuya davet edin. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Dolayısıyla, şimdi, şöyle bir düzenleme 

yapar…  
ALİ TEMÜR (Giresun) – Emniyet bizim değil mi? Polis bizim değil mi? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bir kanunu sen getirmişsin, İç Tüzük’te 

temel kanun olarak getirmişsin. Temel kanun olur mu? Yani millet, buraya 
gelecek kanunların maddelerini bilmeyecek, onlar üzerinde tartışma 
yapılmayacak, iktidar partisi bunları okumadan geçirecek ve son anlarda da 
birtakım korsan önergelerle kendi yandaşlarına, işledikleri talandan, yalandan, 
soygundan dolayı af getirecekler, ondan sonra ihale yolsuzluklarını 
affedecekler, ondan sonra “Millet bir şey duymasın…” Böyle bir Meclis olur 
mu? Bu Meclis, bu kürsü niye buraya konulmuş? Bu kürsüde her şey dile 
getirilsin, vatandaşlar bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamentosunda ne 
konuşuluyor, onu duysun diye.  

Şimdi, Tekel işçilerine diyor ki Tayyip Bey: “Yahu, eskiden niye, seni 
özelleştirdikleri zaman bunların üzerinde durmadın?” O zaman Tekel 
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işçileri… Bakın, özelleştirme kararlarına karşı ilk Anayasa Mahkemesine 
giden kişilerden birisi benim. Telekom’un özelleştirilmesine karşı Anayasa 
Mahkemesinde dava açan kişilerin içinde benim imzam da var. Mümtaz 
Soysal kanalıyla açtık ve iptal ettirdik ve bugün, bu memlekette, o 
Telekom’un özelleştirilmesi kadar bu memlekete yapılan bir ihanet yok. 
Telekom’un senede bu memleketin millî gelirine katkısı belli, aldığı vergi 
katkısı belli ama siz onu getirdiniz, yandaşlarınıza verdiniz, bir de kurumlar 
vergisi nispetini yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirdiniz. Böyle bir devlet 
yönetimi olur mu? 

Şimdi, Bülent Bey diyor ki: “Ben, Başkanı ikaza gittim.” Yahu, Bülent, 
sen, bir defa, eğer ikaza gidiyorsan, burada, çık, konuş. Senin elini ayağını 
tutan mı var? Ama, şimdi, gidip de bir Başkanın odasına, tehdit edercesine 
konuşmak, bence, yapılan en basit, en kınanacak bir hareket. Ben Sayın 
Başkanın yerinde olsaydım, hemen gelirdim, Meclisi toplardım, ona Meclisten 
çıkarma cezası verirdim -İç Tüzük’te hüküm var- çünkü Meclis Başkanına 
hakaret etmek Meclisten çıkarma cezasını gerektiren bir şey. Ama yapmadı. 
Tabii, o nezaketini buna şey olarak kullanmadı.  

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, AKP hükûmetleri zamanında ve 
sizin zamanınızda… Ya, arkadaşlar, bu Meclis hepimizin, bu Türkiye 
hepimizin, dürüstlük hepimizin. Bu memleketi eğer çağdaş bir memleket 
yaparsak, dürüst yönetirsek, bu memleket eğer dünyada lider bir devlet olursa, 
herkesin cebine para girerse, herkes refah içinde olursa bundan hepimiz 
faydalanırız ama sizin yaptığınız bir taktik var: Anayasa’yı bir tarafa 
itiyorsunuz, kanunları bir tarafa itiyorsunuz, Tayyip Bey bir şey söyledi mi 
onun emrinin dışına çıkmıyorsunuz. Bu, bir tek kişinin dikta rejimidir. 

Arkadaşlar, bakın, şimdi, dün burada konuştu, siz, tuttunuz, şu sıralara 
saldırdınız. Hâlbuki, burada sorumlu bir Başbakan olsaydı “Oturun arkadaşlar, 
ben burada konuşuyorum.” diyecekti ama o size orayı gösterdi, saldırmaya 
gösterdi. Ne oldu? Meclisin, memleketin itibarı sarsıldı, kendisinin de itibarı 
sarsıldı. Hâlbuki memleket böyle yönetilmez. Yönetici olan adam, kişi, olgun 
olur, dolgun olur, dayanaklı olur. Eğer hataları varsa bunları kabul etmesi 
lazım. Ee ben güçlüyüm… Yahu, senin gücün ne kardeşim? Senin gücün ne?  

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – Senin gücün ne ya! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bugün 340 milletvekilin var, yarına sel alır 

onları götürür, onu bilesiniz. O bakımdan… 
FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – Senin ne hakkın var 340 kişiye 

hakaret etmeye! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Yahu, benim konuşmalarıma bile 

tahammül etmiyorsunuz.  
FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – Ama sen doğru konuşmuyorsun ki! 
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KAMER GENÇ (Devamla) – Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinde en 
doğruyu konuşan insanlardan birisiyim, peygamber gibi konuşuyorum, 
peygamber gibi. 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – Yazık… Yazık… 
SUAT KILIÇ (Samsun) – Edepli ol, edepli! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Hani peygamber gibi dürüst konuşuyorum, 

bunu bilesiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Olabilir, yanılgılarım 
olabilir. Bu söylediklerimin neresinde yanlış var yahu! Dürüst…  

Şimdi, onun için bakın arkadaşlar, şu Meclisi keyfî yönetiyorsunuz. 
Şimdi, Bülent Arınç Sayın Başkana diyor ki: “Sen keyfî yönetiyorsun.” Ee bir 
getir bakalım senin iki tane başkan vekilinin yaptığı keyfilikleri. Getirin 
burada İç Tüzükleri… İç Tüzük her gün rafa kaldırılıyor, İç Tüzük her gün 
uygulamadan kaldırılıyor, ondan sonra çıkıyor böyle söylüyor.  

Şimdi, Mustafa Elitaş’ın ne hakkı var gidip de Meclis Başkanına orada 
çıkışması yani yakışır mı bir insana? Gidip de Sayın Başkanın üzerine 
gitmeye… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Yahu, ben burada bir 
milletvekiliyim, benim onuruma dokunmuştur bu. Benim onuruma 
dokunmuştur ama Mustafa’ya da hesabını soracağım.  

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – Yazıklar olsun! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Ona, soracağım Mustafa Elitaş’a. 
FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – Burası millete hakaret etme yeri değil. 
 (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen sözünüzü tamamlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, sizlere çok dostça bir tavsiyede 

bulunuyorum: Arkadaşlar, gelin şu Mecliste herkes dürüst… Bu Anayasa var 
ya, hani birileri burada şimdi çıkıyor efendim “darbe anayasası” diyor. 
Arkadaşlar, darbe anayasasıysa siz buna göre geldiniz yemin ettiniz, 
milletvekilliği yapıyorsunuz. Bu darbe anayasasına göre yemin eden kişi çıkıp 
da burada buna göre milletvekilliği yapıyor mu, yapmıyor mu? O zaman darbe 
anayasasıysa değiştirin. Kaldı ki bu Anayasa 80’de yapılmış ve ondan sonra 
15-20 defa değişmiş. 

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Siz de milletvekili 
olmuşsunuz… 

KAMER GENÇ (Devamla) –  Burada otuz senedir sivil parlamento var. 
Şimdi, yani ucuz ifadelerle, ucuz söylemlerle memleketi yönetmeye kalkmak 
insanlara bir şey kazandırmıyor. O bakımdan, gelin hep bu memleketin 
doğrularında birleşelim, bu memleket çok sıkıntıya gidiyor, vatandaşlarımız 
çok sıkıntı içinde. Vatandaşlarımızın içine gidin. Yahu, gidin şurada, bir 
Kızılay’da yürüyün arkadaşlar.  
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Bakın, Tayyip Bey memuru düşman ilan ediyor, emekliyi düşman ilan 
ediyor, işçiyi düşman ilan ediyor. Dost kim kardeşim?  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Genç, sağ olun.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Sayın Başkan, bir dakika  daha verir 

misiniz?  
BAŞKAN – Konu tamamlandı, lütfen Sayın Genç.  
Teşekkür ediyoruz.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Ama efendim…  
YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Konuyla ilgili konuşmuyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Konuyla ilgili…  
ALİ TEMÜR (Giresun) – Hadi otur, otur!  
BAŞKAN – Buyurunuz.  
Sayın Genç, lütfen yerinize geçer misiniz. Lütfen… Yeterince süre 

verdim, lütfen… Tartışma da yeterli boyutta oldu. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Peki, teşekkür ederim.  
BAŞKAN - Giresun milletvekili Nurettin Canikli. (AK PARTİ 

sıralarından alkışlar)  
Buyurunuz Sayın Canikli.  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.  
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. İç Tüzük’ün 63’üncü maddesi çerçevesinde açılan 
tartışma nedeniyle lehte söz aldım.  

Şimdi, biraz önce, benden önce, yine hiçbir mantığa sığmayan, hiçbir özü 
olmayan, sakat mantık örneklerini bolca gördüğümüz bir konuşma dinledik.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Nereye kadar götürüyorsun onu?  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Esasında bu konuşmalara cevap 

vermek doğru değil. Bu konuşmalara, biraz önceki konuşmacının anlamsız, 
tabanı olmayan, gerçekten hiçbir şekilde dikkate alınmaması gereken 
konuşmalarına cevap vermemek lazım ama yine de en azından bazılarına 
kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve vatandaşımızın bu tür iftiralar, bu tür 
yanlış beyanlar karşısında kafasının karışmaması için bilgi vermek, 
cevaplandırmak gerekir.  
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Biraz önce, Telekom’u yandaşlarına… İftiralardan bir tanesi. Hepsi 
olduğu gibi tepeden tırnağa iftira, içi boş, anlamsız, tabansız, temelsiz. Bir 
tanesi de Telekom’un yandaşlarına peşkeş çekildiği iddiası.  

Bakın, değerli arkadaşlar, Telekom, yürürlükteki mevzuata göre ihale 
edilmiştir. İsteyen herkes -içeride ve dışarıda- bu ihaleye girmiştir ve ihale 
bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmiştir, realize edilmiştir. Bundan 
daha şeffaf bir ihale olabilir mi değerli arkadaşlar?  

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben biliyorum, biliyorum!  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunu nasıl söylersiniz ya? Nasıl 

vicdanınız elveriyor böyle bir iftira atmaya, bu kadar haksızlık yapmaya?  
Aynı şekilde, kurumlar vergisinin düşürülmesinden, yüzde 30’dan, yüzde 

20’ye düşürülmesinden bahisle Telekom’u alanlara peşkeş çekildiği ifade 
ediliyor. Değerli arkadaşlar, bizim programımızda vergilerin düşürüleceği çok 
net olarak ifade ediliyor, tüm vergilerin. Biz, kurumlar vergisini düşürdük, 
gelir vergisi oranlarını düşürdük, katma değer vergisi oranlarını düşürdük, 
düşürmedik mi? Düşürdük. Önceki hükûmetlerin hepsi söz verdi, hiçbirisi 
yerine getiremedi. Altını çizerek söylüyorum: Bizden önceki hükûmetlerin 
hepsi programlarında vergileri düşüreceklerini ifade ettiler, tersini yaptılar; 
düşüreceğiz dediler, vergiyi artırdılar. Sadece biz düşürdük değerli arkadaşlar, 
biz düşürdük, tümü için düşürdük. Kurumlar vergisini de düşürdük, gelir 
vergisini de düşürdük, diğer vergileri de düşürdük, katma değer vergisini de 
düşürdük ve bundan tüm mükellefler faydalandı yani kurumlar vergisinin 
indiriminden tüm mükellefler faydalandı. İşte, onun için sakat mantık 
diyorum, provoke mantık, düzgün çalışan bir mantık değil. Böyle bir 
mantıktan düzgün değerlendirme çıkar mı değerli arkadaşlar? İşte böyle, 
sadece geren, provoke eden, anlamsız, içi boş değerlendirmeler çıkar, 
kınıyorum. Yani bunu söylemem gerekti.  

Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, esas konumuza dönelim. Biz, gerçekten, 
Meclis çalışmalarının bir uzlaşma çerçevesinde yürütülmesini istiyoruz, bunun 
için de gereken her türlü çabayı sarf ediyoruz. Bu mükellefiyet, bu yük de esas 
itibarıyla iktidar grubunun üzerindedir, Sayın Şandır’ın bu tespitine 
katılıyorum. Doğru, çalıştırmak bizim görevimiz, grubun, AK PARTİ 
Grubunun görevi, çoğunluk olarak. Yaptığımız çalışmaların hepsi bu 
çerçevede ama elbette öncelikle diğer grupların da mutabakatını, rızasını 
alarak, onların talepleri varsa onları da -olabildiği ölçüde elbette- dikkate 
alarak bir uzlaşma çerçevesinde bu çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Bugüne 
kadar da temel ilkemiz bu oldu, esas tavrımız, yöntemimiz bu oldu. Ama her 
zaman uzlaşma temin edilemeyebiliyor. O zaman da yine gereken kurallar 
çerçevesinde grup önerileri getiriliyor ve o doğrultuda yürütülüyor.  

Şimdi, bakın, biz de ondan şikâyetçiyiz; bakın, bugün dört saattir 
tartışıyoruz, dört saattir esas gündemimize gelemedik, Neden? Çünkü grup 
önerileri geldi. Elbette haklarıdır, ona bir itirazımız yok, olamaz zaten yani İç 
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Tüzük’ten gelen haklarıdır. Her siyasi parti grubu Meclisin gündemine, 
çalışma saatlerine ilişkin olarak grup önerisini getirir, tartışılır, kabul edilir ya 
da edilmez ama bunun yan etkisi şu: Biz dört saatten beri ve biraz önce 
verdiğimiz o ilke çerçevesinde kabul edilmeyeceği de bilinen, belli olan bir 
konuda öneri getirilip Meclise şu anda zaman kaybettiriliyor. Yani bir zaman 
kaybı var, doğru ama bunun sorumlusu biz değiliz değerli arkadaşlar, bu 
önerileri getirenler; çok açık, çok açık. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Vatandaşın sorunu dile getiriliyor. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bakın, tekrar söylüyorum, yani İç 

Tüzük’e uygundur, hakkınızdır ancak zaman kaybettiriyor Meclise, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine zaman kaybettiriyor. Neden? 

BENGİ YILDIZ (Batman) – Neden kabul etmiyorsunuz? JİTEM’le ilgili 
olanı neden kabul etmiyorsunuz? Kabul edilmeyecek öneriler mi? 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Çünkü, siz de söylediniz, biraz önce 
konuşmacılar da ifade etti, doğal olarak iktidar grubunun oylarıyla 
belirleniyor, onun eğilimi doğrultusunda belirleniyor.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Hiçbir öneri getirmeyelim o zaman. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Doğal olarak bizim de görevimiz. 
KADİR URAL (Mersin) – Tamam, kabul edin önergeleri. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Arkadaşlarımız da ifade etti, ilkemiz 

uzlaşma olmasına rağmen, şimdi bu öneri getirilirken -grup önerileri geldi- bu 
grup önerilerinin kabul edilip edilmeyeceğini getirenler biliyor mu, bilmiyor 
mu değerli arkadaşlar? Biliyorlar. 

KADİR URAL (Mersin) – İpotek mi koydunuz Meclise Sayın Canikli? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Hayır, bakın, yani bu yasal 

hakkınızdır ona bir şey… Ama, şikâyet edildi “Çalıştırmıyorsunuz, sorumlu 
sizsiniz” denildi de onun için söylüyorum arkadaşlar. Sorumlusu biz değiliz, 
bugün bu saat itibarıyla hâlen biz gündemi tartışıyorsak, gündemi belirlemeye 
çalışıyorsak bunun sorumlusu biz değiliz. Velev ki bugünkü çalışma gündemi 
nasıl belirlendi değerli arkadaşlar? Geçen hafta uzlaşmayla belirlendi.  

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Danışma Kuruluna hem katılmıyorsunuz, 
ondan sonra…  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla, yani hem uzlaşmaya ne 
kadar önem verdiğimizin göstergesi hem de birlikte kararlaştırdığımız 
gündemi tartışıyoruz şu anda ama bu birlikte belirlediğimiz gündemde 
bugünkü grup önerileri yoktu değerli arkadaşlar. Bozan biz değiliz, geciktiren 
biz değiliz Allah aşkına! Yani konuşma yapıldığı için söylüyorum, yoksa her 
grubun hakkı olan bir düzenleme nedeniyle, bir tasarrufun kullanılması 
nedeniyle eleştirecek değilim ama biraz önce Sayın Şandır bu gecikmeden 



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2195 
 

dolayı, bu görüşmelerden dolayı AK PARTİ Grubunu sorumlu tuttuğu için 
söylüyorum bunları. Bu haksız bir değerlendirme, doğru bir değerlendirme 
değil, bunu koyalım ortaya. Bir gecikme varsa, ki var, onun sorumlusu biz 
değiliz, maalesef grup önerilerini getiren muhalefet partisine mensup 
arkadaşlarımız. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Getirmeye devam edeceğiz. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bakın değerli arkadaşlar, biraz önce 

konuşmacılar ifade etti, 13.30’da toplantıya çağrıldı Danışma Kurulu Meclis 
Başkanlığımız tarafından. Ben de toplantıya… Geç bilgi verildiği için, 
tamamen bu nedenle, o anda bilgi verildi ve hemen toplantıya gittim. Yaklaşık 
13.40 civarındaydı, toplantı bitmemişti, altını çizerek söylüyorum, toplantı 
bitmemişti, toplantı  devam ediyordu ve toplantıya iştirak ettim. Hem 
gündemle ilgili, Danışma Kuruluyla ilgili önerilerimizi söyledim, çok net 
olarak kayıtlarda vardır, Danışma Kurulunun kayıtlarında vardır… 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - İşte… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Geleceğim oraya Sayın Okay.  
Danışma Kurulunun kayıtları… Mikrofon açıktı ve ben Danışma Kurulu 

önerimizin olduğunu ve içeriğini de söyledim, bilgi verdim. Oraya katılan 
arkadaşlar da şahittir, 3 arkadaşımız vardı ve mikrofon açıktı, muhtemelen 
kayıtlarda vardır, bakın bu bir. 

İkincisi… 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Bu evrak sahte mi Sayın Canikli?  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Hayır, müsaade edin, ben öyle bir 

şey söylemiyorum. İzin verirseniz… 
Bakın, ikincisi: Meclis Başkanlığının gruplara gönderdiği Danışma 

Kurulu yazısı: “Danışma Kurulu birer örneği ilişikte gönderilen Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanlığının istem yazısındaki…” Sadece Cumhuriyet 
Halk Partisinin istem yazısı ekli. Doğru mu? MHP’nin var mı? Yok. BDP’nin 
var mı? Yok.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Demek ki Meclis Başkanlığı yanlış iş 
yapıyor. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Biz onların grup önerilerini görüştük 
mü? Görüştük. BDP’yi görüştük mü? Görüştük. Peki, neden AK PARTİ’nin 
grup önerisini görüşmüyoruz? Aynı mahiyette, aynı pozisyonda, aynı süreçte, 
aynı şey. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Demek göndermediniz. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Hayır, gönderildi. Bakın, eğer ölçü 

Meclis Başkanlığının yazısı ise öyle söylüyorsunuz, yazı çok net… 
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HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Tutanaklar, tutanaklar… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …çok açık, burada hepsi- sadece 

Cumhuriyet Halk Partisinin yazısından bahsediyor. Ne Milliyetçi Hareket 
Partisinin ne de BDP’nin yazısından bahsedilmiyor değerli arkadaşlar.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Onun için de bir usul tartışması 
açalım.  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Eğer bu uygulama İç Tüzük’e 
aykırıysa –biz kesinlikle katılmıyoruz- bu yeni mi aklınıza geldi değerli 
arkadaşlar? Yani MHP’nin grup önerisi görüşüldü, BDP’nin grup önerisi 
görüşüldü -aynı pozisyonda, aynı mahiyette grup önerisi görüşüldü- o zaman 
İç Tüzük’e bir aykırılık söz konusu değil, o zaman görüşülüyor hiçbir problem 
yok, Sayın Başkanın tutumu hakkında bir görüşme talep edilmiyor, ne zaman 
ki AK PARTİ’nin grup önerisine geliyor sıra, o zaman hatırlanıyor ki bu İç 
Tüzük’e aykırı. Böyle bir şey olmaz değerli arkadaşlar, bu haksızlık, bu yanlış, 
doğru değil. İstikrarlı olmamız lazım,  tutarlı olmamız lazım. Kusura 
bakmayın, yani bunu söylemek durumundayım.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Yani iyi de şu tutanakları inkâr mı 
ediyorsun?  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Eğer katılmamama rağmen, eğer 
bunu Sayın Suha Okay Bey, gelip “Bakın, Meclis Başkanlığı yazısında sadece 
Cumhuriyet Halk Partisinin yazısından bahsediliyor. Toplantıya biz 
çağırıyoruz. Dolayısıyla diğerlerini görüşemezsiniz.” deseydi kendi içinde 
tutarlı olabilirdi. Katılmıyorum ama tutarlı olabilirdi fakat… 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Her yanlışı ben mi  bulacağım? Onu 
da sen bulacaksın. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Sayın Başkanım, bakın, çok net, 
yazı burada.  

Bakın, yani ilginç olan şu: O zaman aklınıza gelmedi, hatırlamadınız. 
Konuşuldu kırk dakika orada, kırk dakika da orada seksen dakika konuşuldu, 
aklınıza gelmedi, hatırınıza gelmedi ama AK PARTİ’ninki görüşülmeye 
başlandığı anda birden İç Tüzük’ü hatırladınız.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Ben iktidarı denetliyorum Sayın 
Canikli. “Yanlış yaptık, önergemizi geri çekiyoruz” diyeceksiniz, o kadar. 

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ayrıca bakın, İç Tüzük çok açık. 

Hiçbir şekilde bir aykırılık söz konusu değil. O konuda en ufak bir tereddüt 
olmuyor Sayın Başkanım. Çok net olarak herkesin anlayabileceği açıklıkta 
yazılmış İç Tüzük’ün 19’uncu maddesinin son fıkrası: “İçtüzükte Danışma 
Kurulunun tespitine, teklifine veya görüş bildirmesine bağlanmış olan bütün 
hâllerde, Danışma Kurulu, yapılan ilk çağrıda toplanamaz, oybirliğiyle tespit, 
teklif yapamaz veya görüş bildiremezse, Meclis Başkanı veya siyasi parti 
grupları ayrı ayrı, istemlerini doğrudan Genel Kurula sunabilirler.” 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Bir dakika.  
Buyurunuz. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Arkadaşlar, o kadar açık ki… Sayın 

Başkanım, çok net. Bunun neresini tartışıyoruz Allah aşkına.  
Dolayısıyla ne bu uygulama İç Tüzük’e bir aykırılık teşkil etmektedir ne 

de biraz önce Meclis Başkanlığının yazısında yer almayan MHP ve BDP grup 
önerilerinin görüşülmesi nedeniyle Başkanlık Divanı herhangi bir yanlış işlem 
yapmıştır, doğru işlem yapmıştır.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Onun için de usul tartışması açalım, 
onu da konuşalım. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Aynı, biraz sonra AK PARTİ grup 
önerisinde görüşeceğimiz gibi değerli arkadaşlar, herhangi bir yanlışlık 
yoktur.  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Canikli.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, Sayın Nurettin Canikli haklı 

olarak grup toplantı önerisinde bulunmayanların Danışma Kurulunda grup 
önerisi sunamayacağını ifade etti. Doğru ama… 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Öyle bir şey söylemedim Sayın 
Başkan. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Burada, tutanakta “İç Tüzük’e uygun olarak 
bir toplantı gerçekleştiremeyince sizler grup önerinizi Genel Kurula getirme 
hakkına İç Tüzük gereği sahipsiniz.” diye Meclis Başkanı söylüyor burada 
“Sizler sahipsiniz.” diye söylüyor. Burada irade beyanı var ama siz 
olmadığınız için “sahip değilsiniz” diyorsunuz.  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Kayıtlarda çok net olarak hepsi var. 
Ben konuştum bakın, orada kayıtlara geçti.  

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Tüzük açık. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. 
BAŞKAN - Sayın Vural, konu netlikle anlaşılmıştır.  
Sayın milletvekilleri, şimdi bu konuda tartışma olduğu için ilgili Danışma 

Kurulu tutanağını istettim, çünkü tartışma olmasaydı buna ihtiyaç 
duymayacaktım ve gündemimizde de yer almış ama böyle bir tartışma söz 
konusu olunca bizim bir verimiz olması lazım. Neye dayanarak ve nasıl bir 
karar vereceğiz bu tartışmaya? Geri çekecek miyiz, devam mı edeceğiz? Bu 
Danışma Kurulu toplantısı tutanağını inceledim ve her ne kadar Sayın Canikli 
“Meclis Başkanımızın üst yazısında sadece Cumhuriyet Halk Partisi 
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Grubunun önerisi yer alıyor.” demiş olsa bile, tutanakta, önerilerini 
görüştüğümüz üç partinin de grup başkan vekili ayrı ayrı, hangi konuda öneri 
sunduklarını anlatmışlar efendim. Bu Danışma Kurulu tutanağında AKP 
Grubunun hiçbir önerisi görünmüyor. 

AHMET YENİ (Samsun) – AK PARTİ! 
BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun hiçbir önerisi 

görünmüyor. Onun için biz de böyle bir tartışmada elimizdeki verilere bakarak 
karar vermek durumundayız. Tutumumu tekrar gözden geçirdim ve… 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İç Tüzük açık Sayın Başkan. 
BAŞKAN - …İç Tüzük son derece net efendim, ben demin onu da 

okudum, bunlara da baktım.  
YILMAZ TUNÇ (Bartın) – “…doğrudan Genel Kurula sunabilirler.” 

diyor.  
BAŞKAN – Yapılmış olan usul hatası için arkada arkadaşlarla istişare 

ettim ve tutanak bizim için esastır. Adalet ve Kalkınma Partisinin grup 
önerisi…  

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İç Tüzük’e uyalım. 
BAŞKAN - …Danışma Kurulunda hiçbir şekilde görüşülmemiş 

görünüyor. Bunun için yapabileceğim bir şey yok, bu öneriyi işlemden 
kaldırıyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Konu kapanmıştır.  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – İç Tüzük’ün neresinde… 
BAŞKAN – Birleşime on dakika ara veriyorum.  
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İç Tüzük’ün 87’nci maddesinde belirtilen sayıdakinden daha az önergeyi 
işleme alması nedeniyle oturum başkanının tutumu hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 65 24.02.2010 72 - 74 Sadık Yakut Bayram 
Özçelik 

Murat 
Özkan 

 
BAŞKAN – Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul 

etmeyenler… Önergeler kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, eksik önerge işleme 

koydunuz. Bakın, şimdi MHP ile CHP… 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler… Bir saniye… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, bir dakika… 
BAŞKAN – Kabul etmeyenler… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın, Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Madde kabul edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın, MHP ile CHP dedi ki “Biz grup adına 

önerge verdik.” Şimdi, 87’nci maddede 7 tane milletvekilinin önerge verme 
hakkı var. Çok keyfî Meclisi yönetmek de size şan şöhret kazandırmaz Sayın 
Başkan. 

Bakın, tutumunuz hakkında… 
BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen cümlelerinize dikkat ediniz konuşurken. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - …63’üncü maddeye göre… 
BAŞKAN – Burada hukuki bir konu tartışıyoruz. Fikirlerinizi 

söyleyebilirsiniz ama Başkanlık Divanına ve Başkana konuşurken dikkatli 
olun lütfen ve Tüzük’ü de bildiğinizi zannetmeyiniz yani. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, ama Başkanlık makamı eğer İç 
Tüzük’ü uygularsa benim saygım sonsuzdur. Ama bakın, MHP ile CHP dedi 
ki “Biz grup adına önerge verdik.” 87’nci maddede diyor ki… 

BAŞKAN – Sayın Genç, 87’nci maddeyi tekrar okuyorum… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Okuyalım, bir okuyalım. 
BAŞKAN – Şimdiye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulundaki uygulamayı da söyledim size. 



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

2200 
 

“Anayasa’ya aykırılık önergeleri dahil her madde için…”  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Yedi… 
BAŞKAN - Bir sabredin lütfen, lütfen sabredin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) –  Yedi önerge verilir. (AK PARTİ 

sıralarından gürültüler) 
Efendim, bakın… 
BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen dinler misiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Peki dinleyeyim, peki, hadi. 
BAŞKAN – “Anayasaya aykırılık önergeleri dahil her madde için yedi 

önerge verilebilir. Her siyasî parti grubuna mensup milletvekillerinin birer 
önerge verme hakkı saklıdır. Ancak, bu hak; ilgili siyasî parti grubuna mensup 
milletvekillerince kullanılmaması halinde, diğer siyasî parti grubuna mensup 
olanlarla bağımsız sayılan milletvekillerince kullanılabilir.” Tamam. 

Şimdi, en çok yedi önerge verilebiliyor. AK PARTİ Grubuna mensup 
sayın milletvekilleri önergeleri vermişler. Daha sonra 2 sayın milletvekili 
önergesini çekiyor, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubu adına önerge veriliyor, bunlar işleme konuyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Tamam. 
BAŞKAN - Teamül bu, uygulama da bu, fikrim de değişmiş değil Sayın 

Genç. 
Teşekkür ediyorum, söylediğiniz de anlaşıldı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, ben o zaman 63’üncü maddeye 

göre söz istiyorum tutumunuz hakkında. 
Sayın Başkan, bakın, 63’üncü maddede... 
BAŞKAN – 5’inci maddeyi okutuyorum: 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bakın… 
BAŞKAN – Lütfen Sayın Genç…  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ama bakın, rica ediyorum sizden 
BAŞKAN – Bunlarla vakit geçirecek değiliz ki, tartışma bitmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, Sayın Başkan, tartışmayı siz 

bitiremezsiniz. 
 “MADDE 5- 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı 

Hak…”  
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben 63’üncü maddeye göre tutumunuz 
hakkında söz istiyorum ve siz vermek zorundasınız. 

“…Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir…”  

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bakın, ben milletvekiliyim. 
Bakın, bunu susturmak zorundasın. 

“‘EK MADDE 1- (1) Bu Kanun uyarınca hak sahiplerine…” 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Kâtip onu okuyamaz. 
 “…hisse senedi olarak ödeme yapılması işlemi…” 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bakın, ben milletvekiliyim, 

benim burada… 
 “…bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren…” 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın, ben ikna olmadan oraya şey 

edemezsiniz. 
 “…bir ay içerisinde hisse senedi talep eden hak sahiplerine…”  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın, tutumunuz hakkında 63’üncü 

maddeye göre söz istiyorum efendim. 
KÂTİP ÜYE BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – “…verilecek hisse 

senetleri hariç durdurulur ve bu tarihten sonra hak sahiplerine…” 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, kulağınız duyuyor mu? 

Kulağınız duyuyor mu? 
BAŞKAN – Bir saniye Sayın Genç, madde okunsun, cevap vereceğim. 
 “…nakit olarak ödeme yapılır.’” 
KAMER GENÇ (Tunceli) – “Kulağınız duyuyor mu?” diyorum. 
BAŞKAN – Kulağım… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Kulağınız duyuyor mu?” Ben konuşuyorum, 

duyuyor musunuz? 
BAŞKAN – Sayın Genç, düzeltir misiniz kelimenizi? 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Kulağınız duyuyor mu? 
BAŞKAN – Düzeltir misiniz Sayın Genç? 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Peki, ne diyeyim size? Ne diyeyim? 
BAŞKAN – Sayın Genç, talebinizi dinledim. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkanım, ben diyorum ki: 63’üncü 
maddeye göre… 

BAŞKAN – İç Tüzük 87’nci maddeyi okudum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın, İç Tüzük’ün 63’üncü maddesine göre 

tutumunuz hakkında söz istiyorum.  
BAŞKAN – Sizin yaptığınız gibi bir usul yok burada. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, 63’üncü madde… Usul tartışması 

açmak zorundasınız çünkü İç Tüzük’ü okursanız “İstek halinde söz verilir.” 
diyor. 

Lütfen yani, hep ben sizinle burada böyle kavga mı edeceğim yani, 
tartışacak mıyım yani? (AK PARTİ sıralarından “Bağırma! Bağırmadan 
konuş!” sesleri.) 

BAŞKAN – Hayır, kavga etmeyeceğiz, kavga için… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Lütfen… Rica ediyorum yani… 
BAŞKAN – Sizin düşüncenizde kavga etmek varsa o ayrı bir konu. 

Benim düşüncem burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu 
çalıştırmak Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, 63’üncü maddeye göre…  
Bakın, iki grup, grup adına önerge verdi, siz 5 önergeyi işleme koydunuz. 

7 önerge işleme koymak zorundasınız, hata ettiniz.  
İşte, CHP ile MHP “Ben grup adına verdim.” diyor.  
BAŞKAN – Sayın Genç, AK PARTİ milletvekillerinin verdiği 7 

önergenin 2’sini çekmişler, yerine Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi 
Hareket Partisi grupları adına verilen önergelerle 7 önerge oldu ve işlem 
yapıldı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim. Yerine olmaz Sayın Başkan, 
yerine olmaz.  

Milletvekilleri 7 önerge verir, her grubun da ayrıca milletvekillerinin 
önerge verme hakkı vardır.  

Bakın şuna, lütfen… 
BAŞKAN – Sayın Genç, şimdiye kadar yapılan uygulamayı değiştirecek 

değiliz.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bana beş dakika söz verin. 
BAŞKAN – Buradaki uygulama Anayasa, İç Tüzük ve teamülle birlikte 

yapılır. Şimdiye kadar… 
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KAMER GENÇ (Tunceli) – 63’üncü maddeye göre tutumunuz hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Genç. 
Üç dakika süre veriyorum, buyurun. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Usul hakkında mı tartışma açtınız Sayın 

Başkan? 
BAŞKAN – Usul hakkında Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (İzmir) – On dakika herhâlde değil mi? 
BAŞKAN – Hayır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani, İç Tüzük “On dakikaya kadar” diyor 

da Sayın Başkan tabii taraflı hareket ettiği için… 
BAŞKAN – En fazla on dakika Sayın Vural. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, sayın milletvekilleri, bakın, benim 

amacım, burada İç Tüzük’ü uygulamak. 
ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) – Şov yapmak senin amacın. 
KAMER GENÇ (Devamla) – 87’nci maddede diyor ki: “Kanun, tasarı ve 

tekliflerine 7 tane milletvekili önerge verir. Ayrıca da her grubun da önerge 
verme hakkı saklıdır. Herhangi bir grup eğer önerge verme hakkını 
kullanmazsa diğer partinin milletvekilleri veyahut da bağımsız milletvekilleri 
o grup adına önerge verir.” Bu, o grubun isteğine bağlı bir şey değil. İç 
Tüzük’ün 87’nci maddesi çok açık ve nettir.  

Şimdi, biraz önce, Sayın MHP Grup Başkan Vekili, Sayın CHP Grup 
Başkan Vekili arkadaşlarımız dediler ki: “Bizim önergelerimiz grup adına.” 
Şimdi, bakın, burada, Sayın Başkanın yanlış uygulaması şu: Bir defa 
milletvekilleri 7 önerge veriyor, o kesin. Bunun dışında her grup da birer 
önerge veriyor, 11 tane önerge ediyor. Yani bu çok açık arkadaşlar, hesabı 
olan, matematiği olan herkes bunu anlar artık. Yani bunu, bu şekilde 
anlamamak için… Yani bir ilkokul tahsilini yapanlar bile bunu bilir. 

Şimdi, böyle olunca, burada, bakın, AKP milletvekilleri 5 tane önerge 
vermiş. Onların hepsi de aynı kelimenin değiştirilmesini istiyor. Tamam, 
olabilir, milletvekilinin hakkıdır, isterse önergeyi istediği keyfîlikte verebilir, 
o, onun takdiridir. Bunlar Meclis tutanaklarına geçiyor, buralara geçildiği 
zaman yarın derler ki: Geçmişte de siz böyle vermişsiniz. 

Şimdi, AKP milletvekilleri 5 tane önerge vermiş, 1 CHP Grubu vermiş, 1 
de MHP Grubu vermiş. Şimdi, bunun dışında 2 önergenin daha işleme girmesi 
lazım. Değerli arkadaşlarım, bu çok açık bir şey. Yani benim hakkım makkım 
meselesi değil. İç Tüzük’ün o hükmü çok açık. 
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Şimdi, Sayın Başkan, bizim bu isteğimizi hiç nazara almadan tuttu, benim 
de önergem var, işleme koymadı. 

Şimdi, bakın, ben biraz önce Hükûmete soru sordum, bana yanlış cevap 
verdi. İskân konusuna “deprem konusu” dedi. Niye bunu dediğini benim izah  
etmem lazım. Bu milletin dinlemesi lazım bizi. Şimdi burada Hükûmet adına 
eğer yanlış bilgi veriliyorsa… 

Ya, İç Tüzük’ü uygulayın da… Tamam, konuşma hakkımızı 
kısıyorsunuz. Teşekkür ederim size, çok demokratsınız! Burada çıkıp da 
gerçekleri söylediğimiz zaman çok üzülüyorsunuz ama Sayın Başkanım, 
bakın, İç Tüzük’ü okuyun, çok açık ve net bu. Yani bunu burada, geçen… 
Kaldı ki Meral Akşener Hanımefendi de uygulamasında 7 tane önerge dışında 
ayrıca her grubun önergesini işleme koydu arkadaşlar. Yani bunu niye böyle 
yapıyorsunuz? Burada, zaten Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti, bu 87’nci 
maddeyi. 87’nci maddede getirilen bu önerge sınırlaması 4 önergeydi. 
Anayasa Mahkemesine gitti, Anayasa Mahkemesi dedi ki…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
(AK PARTİ sıralarından “Hadi, hadi!” sesleri) 
BAŞKAN – Lütfen, sayın milletvekilleri, lütfen… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bir dakika daha vermiyor musunuz?  
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, Anayasa Mahkemesinin o 

kararını da izah edeyim. 
BAŞKAN – Buyurun, söyleyin. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, sizin İktidarınız zamanında… 

Eskiden her fıkra için, bakın, sizin İktidarınızdan önce İç Tüzük’te her fıkra 
hakkında 4 önerge veriyordu milletvekilleri. Sonradan sizin iktidarınız iktidara 
gelince bu 4 önergeyi kaldırdı madde için, bütün fıkraları kaldırdı, dört önerge 
getirdi. Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi dedi ki: “4 önerge 
azdır.” Açın Anayasa Mahkemesi kararını. Bunun üzerine işte, siz yeniden bir 
tüzük yaptınız ve 7 önergeye çıkardınız, her gruba da ayrı 1 önerge verme 
hakkını tanıdınız. Önemli olan doğrusunu yapmak. Bu Parlamento payidardır, 
bizden sonra birtakım insanlar da gelir buraya. Önemli olan doğru olan şeyleri 
yapmaktır. Zaten her kanunu temel kanun olarak getiriyorsunuz, konuşma 
hakkımız yok. 

Sayın Başkan, bakın, takdirinize arz ediyorum. 2 tane önergeyi eksik 
işleme koydunuz. Bu kanun zaten Anayasa Mahkemesine gitmeye mahkûm 
bir kanundur. Bu yönde de bir usulsüzlük olur.  

Saygılar sunuyorum efendim.  
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Başka söz talebi… 
Sayın Öztürk, lehte mi, aleyhte mi söz istediniz? 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Aleyhinde.  
BAŞKAN – Buyurun Sayın Öztürk. 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.  
Değerli milletvekilleri, bu vesileyle yüce heyetinizi, huzurlarınızı işgal 

etmek istemezdim ancak bazı şeyleri ifade etmek durumundayım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.  

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama faaliyetini 
gerçekten arzu edilen bir biçimde götüremiyor. İç Tüzük’ten doğan bazı 
haklarımızı, bazen muhalefet olarak, bazen iktidar olarak doğru 
kullanmıyoruz, kötüye kullanıyoruz. Yani hukukta bir hakkın kötüye 
kullanılması kabul edilemez. 

Bu tasarıyla ilgili olarak, eski bir Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak, 
önünüzde bulunan komisyon raporunda muhalefet şerhim var, ancak bir 
milletvekili olarak” bu muhalefet şerhinde dikkatlerinize sunduğum hususları 
kürsüde de açıklamak isterdim, ne yazık ki buna fırsat bulamıyoruz değerli 
milletvekilleri. Bütün görüşmeleri madde madde takip ediyoruz, ancak 
gerçekten bunun Başkanlık Divanı olarak bir çözümünü bulmak zorundayız, 
hem muhalefet olarak hem iktidar olarak.  

Yasama faaliyetini hızlı bir şekilde yerine getirmek durumunda kalabiliriz, 
daha etkin çalışma ihtiyacı doğabilir, ancak milletvekillerinin burada gündeme 
alınan bir kanun tasarısı ve teklifinin üzerinde görüşmelerini engellemek üzere 
önergelerle görüşme haklarının tıkanmasını takdirlerinize sunuyorum.  

Gerçekten kaçıncı maddeye geldik. Benim de birkaç maddeyle ilgili 
olarak önergem vardı ve maddeler üzerinde de görüşme talebim vardı, ne 
yazık ki bunları sizlerle paylaşma imkânı bulamadım, şu ana kadar 
bulamadım, şu anda da zaten onun için söz almış değilim. Bunlara mutlaka bir 
çözüm bulmak durumundayız. Kaç madde geçti. Ve sizler de izlediniz, iktidar 
partisi milletvekillerinin vermiş oldukları önergeler, beş önerge çıkıyor ve “şu 
ibarenin şu şekilde değiştirilmesi…” Olabilir, haklı olabilir milletvekilleri, 
ancak, ben, bu maddeden sonra, bu milletvekillerimizin kürsüye gelerek, 
gerekçelerini okumadan, hakikaten o ibareleri niçin o şekilde değiştirmek 
istediklerini bu kürsüden bizlere ve millete tatmin edici bir şekilde ifade 
etmelerini bekliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk.  
Benim tutumum değişmedi.  
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477 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın temel kanun olarak görüşülmesinin İç 
Tüzük’ün 90 ve 91’inci maddelerine aykırı olması nedeniyle Danışma 
Kurulu önerisinden çıkarılması gerektiğine ilişkin Oturum Başkanının 
tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 76 23.03.2010 387-391 Sadık 
Yakut 

Gülşen 
Orhan 

Murat  
Özkan 

 
BAŞKAN – Sayın İçli “477 sıra sayılı İller Bankası Anonim Şirketi 

Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname’nin temel kanun olarak görüşülmesi İç 
Tüzük’ün 90 ve 91’inci maddelerine aykırıdır. İç Tüzük’ün 63’üncü 
maddesine göre söz talep ediyorum.” diye talebiniz var.  

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Evet, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN – Şimdi, İç Tüzük’ün 90’ıncı maddesi “Yetki kanunu tasarıları 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmünde kararnameler, 
Anayasanın ve İçtüzüğün kanunların görüşülmesi için koyduğu kurallara göre, 
ancak, komisyonlarda ve Genel Kurulda diğer kanun tasarı ve tekliflerinden 
önce ve ivedilikle görüşülür.” diyor ve bu konuda zaten 4447 sayılı, 4448 
sayılı, 4456 sayılı, 4502 sayılı, 4568 sayılı –geçmişte, örneklerini 
çoğaltacağımız- 4574, 4587, 4618, 4622, 4633 gibi uygulamalar da var. Şimdi, 
İç Tüzük’ün 90’ıncı maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 
kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa’nın ve İç Tüzük’ün kanunların 
görüşülmesi için koyduğu kurallara göre görüşülebileceği açıkça ifade edilmiş. 
Dolayısıyla 477 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın temel kanun olarak 
görüşülmesinde herhangi bir sakınca yoktur. 

Diğer taraftan, İç Tüzük’ün 90’ıncı maddesinde kanun hükmünde 
kararnamenin bir ya da birden fazla maddesinde değişiklik yapılmasını 
engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Nitekim bugüne kadar çok sayıda 
kanun hükmünde kararnamenin çeşitli maddelerinde, kanunlarda değişiklik 
yapılmıştır. İç Tüzük’ün 90’ıncı maddesinde yasaklanan, kanun hükmünde 
kararnamenin bölünerek görüşülmemesidir. 

Görüşülmekte olan 477 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla söz konusu edilen 
298 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, tasarısının bir maddesiyle 
yürürlükten kaldırılmaktadır. Kanun hükmünde kararnamenin kanunla 
yürürlükten kaldırılması Anayasa’ya ve İç Tüzük hükümlerine de uygundur 
ama buna rağmen beş dakikalık süre veriyorum 63’üncü madde gereğince. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, ben de tutumunuz aleyhinde 
söz istiyorum 63’üncü maddeye göre. 

BAŞKAN – Buyurun Sayın İçli. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 
Şimdi, kanun hükmündeki kararnamelerin ne şekilde Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde görüşüleceği Anayasa’mızın 91’inci maddesinde 
belirtilmiştir. 

Yine, İç Tüzük’ümüzün 90’ıncı maddesinde, kanun hükmündeki 
kararnamelerin ne şekilde görüşüleceği çok açık bir biçimde ifade edilmiştir.  

Sizin biraz evvel sayın çok değerli milletvekillerine sunduğunuz görüş, İç 
Tüzük’ün 90’ıncı maddesinin birinci fıkrasıdır. Bakın, İç Tüzük’ün 90’ıncı 
maddesinin dördüncü fıkrası “Kanun hükmünde kararnameler, varsa 
değişiklikleriyle birleştirilerek bütünüyle görüşülür; bölünerek, ayrı metinler 
haline getirilerek kanunla değişiklik yapılamaz.” dedikten sonra, beşinci 
fıkrasında, son fıkrasında da, kanun hükmündeki kararnamelerin ne şekilde 
görüşüleceği çok açık bir şekilde, emredici bir şekilde belirtilmiştir. 

Şimdi, elimde, bir kanun ve onunla birleştirilen kanun hükmündeki 
kararnameye ilişkin komisyon raporları da var. Bakın, bunu incelediğiniz 
zaman, 1987’de Başbakan merhum Turgut Özal iken, 22/12/1987 tarihli 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmündeki kararname           
-Cumhurbaşkanı da o zaman Kenan Evren- komisyonda görüşülmemiş. 
Sadece, kanunun ek maddesinde, bu kanun hükmündeki kararnamenin 
yürürlükten kaldırılacağına dair bir hüküm var. Komisyonda, bana burada, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda kanun hükmündeki kararnamenin Anayasa 91 
ve İç Tüzük 90’a göre görüşüldüğüne dair bir tane komisyon raporu gösterin, 
özür dileyeyim sizden. İnceledim yok, sadece kanunda var. Plan ve Bütçe 
Komisyonunda da, kanun tasarısında gelen olayı 14’üncü madde olarak 
yürürlükten kaldırma var. Peki Anayasa 91’i kaldırdık rafa attık; İç Tüzük 90, 
okudum, tekrar okuyorum bakın: “Kanun hükmündeki kararnameler…” 
Çünkü yetki kanunuyla çıkar Anayasa’mıza göre, 91’e göre. Yetki kanunuyla 
çıkmış bir kanun hükmündeki kararnamenin bir bölümünü başka bir kanunla 
değiştirmeniz Anayasa’nın 91’inci maddesine ve İç Tüzük’ün 90’ıncı 
maddesine açıkça aykırılık teşkil eder. Kötü örnek -hep onu söylüyorum- 
örnek olmaz. Belki Genel Kurulda buna benzer birtakım değişiklikler yapılmış 
olabilir ama bu kötü örnek kabul edilemez.  

Öte yandan İç Tüzük’ümüzün 91’inci maddesi nelerin temel kanun olarak 
görüşüleceğini emredici biçimde düzenler. İç Tüzük 91, kanunların temel 
kanun olarak görüşüleceğini söyler, kanun hükmünde kararnameler temel 
kanun olarak görüşülemez. Böyle bir yaklaşım açıkça Anayasa’ya ve İç 
Tüzük’e aykırı.  
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Birazdan, okuduğunuz Danışma Kurulu önerisinde, hep onu söylüyorum, 
gelenek hâline geldi… Kanun maddeleri Genel Kurulda teker teker görüşülür, 
o maddelere teker teker önergeler verilir ama siz bunu İç Tüzük’e göre bir 
temel kanun gibi, Ticaret Kanunu gibi, Borçlar Kanunu gibi binlerce, beş yüz, 
altı yüz maddelik kanun gibi yirmi maddelik bir kanunu temel kanun olarak 
getirip bunu sadece iki bölüm adında görüşürseniz, bunun adı kanun yapmak 
değildir, bunun adı olayı geçiştirmektir; bunun olayı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi milletvekillerinin kanun hakkında görüşme hakkını gasbetmektir. Bu, 
kanun yapma tekniğine aykırıdır. O nedenle bu Danışma Kurulu önerisinde 
özellikle bunun düzeltilmesi lazım. Yani bu 477 sayılı Kanun -sanıyorum 477 
sayılı Kanun, evet- ekinde yapılan kanun hükmünde kararname burada temel 
kanun olarak görüşülemez, bu Danışma Kurulu önerisinin işleme 
konulmaması lazım, yani Genel Kurulda oylanmaması lazım. Oylandığı 
takdirde, gelecekte bu Parlamentoda görev yapacak milletvekillerine de bu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa’ya aykırı yaptığı olay emsal 
yapacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin işi kötü örnekleri emsal olarak 
gelecek kuşaklara taşımamaktır diyorum, bunun derhâl geri çekilmesi 
gerektiği görüşümü tekrar ediyorum.  

Çok değerli, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarıma da buradan saygılarımı 
sunuyorum.  

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DSP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Sayın İçli, teşekkür ediyorum.  
Bu konudaki açıklamalarımı da zaten yaptım, fikrim değişmedi.  
Dolayısıyla, Danışma Kurulu önerisi aleyhinde de söz… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Sayın Genç, bir saniye… Bir saniye…  
Aleyhinde de söz istemiştiniz.  
Buyurun Sayın İçli.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, usul tartışmasını açtınız 

63’üncü maddeye göre, ben Sayın İçli’den sonra… 
BAŞKAN – Sayın Genç, sizin burada bakın Danışma Kurulu önerisi 

aleyhinde söz talebiniz var, başka talebiniz yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bu konuyla ilgili. Danışma 

Kurulu kararı ayrı. Bu konuyla ilgili 63’üncü maddeye göre ben de usul 
hakkında… 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Genç. 
Buradaki talebiniz sadece Danışma Kurulu önerisiyle ilgili olduğu için… 
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, o, Danışma Kurulu kararı üzerine; 
bu, sizin tutumunuz hakkında, aleyhte söz istedim. 

BAŞKAN – Benim tutumum hakkında değil Sayın Genç. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

efendim, Başkanlık Divanı bu yolda hatalı bir uygulama yapıyor. Bakın, 
91’inci madde ve 90’ıncı maddede… Bakın, 91’inci maddede, zaten çok 
istisnai olarak temel kanun kabul edilmesi gereken konular çok muğlak 
sayılmış. Anayasa Mahkemesinin de bu yönde kararı var. Orada, temel kanun 
niteliği taşıyan kanunlar ile İç Tüzük bütünüyle veya bölümler hâlinde 
görüşülebilir. Fakat 90’ıncı maddede, kanun hükmünde kararnameler, varsa 
değişiklikleriyle birleştirilerek bütünüyle görüşülür; bölünerek, ayrı ayrı 
metinler hâlinde getirilemez ve değiştirilemez. Dolayısıyla “kanun hükmünde 
kararnameler” ayrı bir kavramdır, bunun kanun tasarısı olarak kabul edilmesi 
mümkün değildir. Birinci konu bu. 

İkincisi: Maalesef Meclisimizin komisyonları çok zayıf. Komisyonlar 
doğru dürüst çalışmıyorlar. Getirdikleri raporları inceleyin. Raporda bu kanun 
hükmünde kararname ile bu kanun tasarısının birleştirildiğine dair bir ibare 
var mı? Yok. Yani bu kadar kendi konularında yetersiz, gerekli incelemeyi 
yapmayan, yaptıkları incelemeleri komisyon raporuna aksettirmeyen 
komisyonların Genel Kurula sundukları bilgiler maalesef çok yetersiz. Tabii, 
bunun en büyük yetersizliği Meclis Başkanından kaynaklanıyor. Meclis 
Başkanı, özellikle Mehmet Ali Şahin, Meclis Başkanlığına geldikten sonra 
milletvekillerinin sorularını devamlı geri çeviriyor.  

Bir soru önergesi vermişim: “Çankaya’da oturan Abdullah Gül, Hindistan 
ve Bangladeş’e giderken…” 

BAŞKAN – Sayın Genç… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bir dakika efendim…  
BAŞKAN – Sayın Genç… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bir dakika efendim, bir dakika… 
BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen olayı şahsileştirmeyin. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır efendim, bir şey yok. 
Sorumda diyorum ki: “…kaç lira masraf yapmış?” Bakın, “…kaç lira 

masraf yapmış?” diyorum. Bana sorumu iade ediyor, “Soru önergenizde kaba 
ve yaralayıcı sözler var.” diyor. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) – Aynen doğru söylüyor. 
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KAMER GENÇ (Devamla) – Peki, ondan sonra, ben bunu iade ediyorum 
kendisine, diyorum ki: “Sayın Başkan, burada kaba ve yaralayıcı söz 
hangisidir?  

SONER AKSOY (Kütahya) – Hepsi, hepsi.  
KAMER GENÇ (Devamla) - İkinci bir cevap veriyor bana, diyor ki: 

“Soru önergeniz 93’üncü maddeye uygun görülmediğinden, reddedilmiştir.” 
ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) – Güzel yapmış!  
KAMER GENÇ (Devamla) - Bunun üzerine tekrar bir soru önergesi 

veriyorum. 
Tabii, sizin çok hoşunuza gidiyor da… 
ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) – Hak etmişsin sen. Devletin lisanını 

öğreneceksin! 
 KAMER GENÇ (Devamla) - …sizin daha çok ders almanız lazım, çok 

ders almanız lazım. 
Ben sorumu tekrar veriyorum, diyorum ki: “Yahu sen şimdi ‘93’üncü 

maddeye uygun soru önergesi değil’ diyorsun. Bu soru önergemi ya kabul 
edeceksin… Çünkü sen benim denetim görevimi yerine getirmeyi 
engelliyorsun ey Meclis Başkanı!” Bu defa bana yazdığı bir son yazıda, 
üçüncü yazıda diyor ki: “Çankaya’da oturan Abdullah Gül” kaba ve yaralayıcı 
sözdür.” Allah, Allah! Ya “Çankaya” mı kabadır, “Abdullah Gül” mü kaba ve 
yaralayıcı sözdür?  

Şimdi, değerli milletvekilleri, o makamda oturanların yaptıkları 
işlemlerde attıkları imzaların anlamını bilmesi lazım. Yani Çankaya’da birisi 
oturuyor, Abdullah Gül. Ben şimdi mecbur muyum yani onların düşüncesine 
göre birilerine birtakım makam ve sıfatlar izafe etmek.. Ben kendime göre 
olayları yorumlarım.  

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) – Senin vermen önemli değil, millet 
veriyor, millet! 

KAMER GENÇ (Devamla) – “Millet” denen kim ya! Millet, senin şurada 
grup başkan… Bir grubun seçtiği adamı milletin iradesi mi kabul 
ediyorsunuz? Onun için… 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) – Seni millet seçti.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Beni millet seçti ama beni bir grup 

seçmedi. O makama giden Abdullah Gül’ün, bugüne kadar yaptığı hiçbir 
işlemde o makama yakışacak davranışlar içinde olmadı. En başta, Suudi 
Arabistan Cumhurbaşkanını getirip de Çankaya’da bir otele, o Suudi 
Arabistan oturduğu masanın arkasına kendisinin fotoğrafını astı. Oturduğu 
masaya Tayyip Bey geldi, bir ayağının önünde oturdu, Abdullah Bey geldi, bir 
ayağına oturdu.  

SONER AKSOY (Kütahya) – Ağzına alma onu, ağzına alma! 



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2211 
 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı 
yapılan en büyük haksızlık, en büyük küçümseme olayıdır. Ben, Türkiye 
Cumhuriyeti devletini ziyaret eden her yabancı, kral olsun, Amerika’nın 
Başkanı olsun… Bunun yapacağı şey, orada, eğer bir yerde resim asılacaksa 
bu devletin kurucusu olan yüce Atatürk’ün resmi asılacak ve orada o şekilde 
işlem görmesi lazım. Yani Suudi Arabistan Kralı geldi, bol da hediye getirdi, 
yedi tane tır da getirdi. Yedi tırla ne getirdiğini de sordum. Ayrıca da Çankaya 
Köşkü’nde yapılan eylem ve işlemler… Türkiye Cumhuriyeti’nin temel 
kuruluş felsefesine hiç uygun olmayan işlemlerde bulundu. Ben onun için 
“Çankaya’da oturan Abdullah Gül” diyorum. Bunda ne kaba ve yaralayıcı söz 
var. Yani görüyorsunuz ki, Meclis Başkanı, maalesef, kendisine göre, ille 
onun kafasından sözcükleri kullanmamız gerektiğini söylüyor. Evvela onu 
yapacağına, Meclisi ciddi, komisyonları ciddi denetle, Mecliste doğru dürüst 
kanun çıkmasını sağla.  

Maalesef artık Türkiye’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi 
kalmamış değerli milletvekilleri. Her kanun temel kanun… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genç.  

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) – Danışma Meclisi nasıldı? Sen 12 
Eylül döneminde Danışma Meclisindeydin! 

KAMER GENÇ (Devamla) – Danışma Meclisi…  

Efendim, bir dakika var. 

BAŞKAN – Zaten söz talebiniz var Sayın Genç, teşekkür ediyorum.  

KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, bana bir soru sordu.  

BAŞKAN – Lütfen Sayın Genç, karşılıklı konuşacak değilsiniz.  

KAMER GENÇ (Devamla) – Zaten bir dakika veriyorsunuz. Niye böyle 
taraflı davranıyorsunuz? 

BAŞKAN – Taraflı falan hareket etmiyorum. Danışma Kurulu önerisinde 
on dakika söz talebiniz var Sayın Genç.  

KAMER GENÇ (Devamla) – Ama şimdi bakın, beş dakika… Bir 
dakikayı vereceksiniz. Burada bugüne kadar uygulama böyle.  

Yani bakın, Mehmet Ali Şahin bana uyarma cezasını verdi, ondan sonra 
üç dakika savunma hakkını verdi! Yani sizin ilkeleriniz bu mudur? Üç 
dakikada savunma hakkı kullandım! 

BAŞKAN – Sayın Genç, teşekkür ediyorum.  

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - İşgal etme milletin kürsüsünü! 
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KAMER GENÇ (Devamla) – Neyse, siz Başkanlığı iyi 
yönlendiriyorsunuz ama ben gerekli haddinizi bildiririm yine! 

BAŞKAN – Bu konudaki görüşlerim değişmediği için Sayın İçli, 
Danışma Kurulu önerisi üzerinde buyurun. On dakika söz talebiniz var.  
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Kanun teklifine, af niteliği taşıyan yeni madde ihdasına dair önergenin 
oylamasında nitelikli çoğunluk aranıp aranmayacağı hususunda 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 83 07.04.2010 943-950 Meral 
Akşener 

Harun 
Tüfekci 

Bayram 
Özçelik 

 
BAŞKAN – Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, teklifin 26’ncı maddesinin açık oylama şeklinde 

yapılmasına dair bir önerge vardır, önergeyi okutup imza sahiplerini 
arayacağım. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım… 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, “Görüşmeler tamamlanmıştır. 

Oylamaya geçiliyor.” diye bir ifadeniz olmadı. Bundan önce, 330 
milletvekilinin iradesinin aranması gerektiğini ifade ettim. Başkanlığınızın bu 
konuda bir beyanı olmalıdır. Bu bir aftır. Bunun 330 milletvekiliyle kabul 
edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bununla ilgili irade beyanınızın olması 
gerekiyor.  

BAŞKAN – Sayın Vural, madde üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını 
açık oylama talebinden önce söyledim. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Duymadım. 
BAŞKAN – Tutanakları getirdiğimizde, incelendiğinde anlaşılır bu konu. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Ha, bu gürültüde duymamış olabilirim. 
BAŞKAN – Aynı zamanda “Açık oylama şeklinde bir talep vardır, 

önerge vardır, okutup imza sahiplerini arayacağım.” diye söyledim. 
Şimdi, daha önce, 330’la ilgili… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, önce onunla ilgili… 
BAŞKAN – …talebiniz varsa Sayın Vural… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Vardı ki… 
BAŞKAN -  …ki var, oylama sırasında arayacağım. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bakın, bir şey söyleyeyim. 
BAŞKAN – Oylama sırasında düşüncemi belirteceğim. 
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Kaldı ki bugüne kadar yaptığımız uygulamalarda bir düzenlemeyi af 
olarak nitelendirebilmek için yürürlükteki kuralda bir değişikliğin olmaması, 
kuralın… 

OKTAY VURAL (İzmir) – Değişiklik yok zaten, yok. 
BAŞKAN – Evet, ben de onu söylüyorum zaten. Bugüne kadar 

yaptığımız uygulamalarda -tekrar ediyorum- bir düzenlemeyi af olarak 
nitelemek için, yürürlükteki kuralda bir değişikliğin olmaması… 

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet. 
BAŞKAN - …kuralın geçmişe yönelik uygulamalarından kaynaklanan 

cezalarda indirim yapılması… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Yapılıyor, suç olmaktan çıkarılıyor.  
BAŞKAN - …ya da cezanın ortadan kaldırılması gerekmiştir.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Kaldırılıyor. 
BAŞKAN - Ceza Kanunu’nda… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Kaldırılıyor. 
BAŞKAN - Bir sözümü tamamlayayım Sayın Vural.  
Ceza Kanunu’nda… 
OKTAY VURAL (İzmir) – 330’u aramanız gerekiyor.  
BAŞKAN - Hayır, tamamlanmadı ama; sözüm tamamlansın Sayın Vural.  
Ceza kanunlarında, cezanın indirilmesi ya da kaldırılmasına yönelik 

düzenlemeler af kapsamında sayılmamıştır.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, ceza… 
BAŞKAN - Bu nedenle, maddenin…  
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, değil.  
SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) – Dinle ya, dinle! 
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, bununla ilgili uygulama örneğinizi 

gösterin. 
BAŞKAN - …af kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir Sayın 

Vural, af kapsamında. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim? 
BAŞKAN -  Bu nedenle, izah ettiğim sebeplerle…  
OKTAY VURAL (İzmir) – Hangi konuda Başkanlığın böyle bir duruşu 

olmuştur, ifade eder misiniz, hangi tarihte?  
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BAŞKAN - Uygulamaları çıkartalım Sayın Vural o zaman. Evet.  
OKTAY VURAL (İzmir) – E çıkartmadan, afaki söylenir mi? 
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Vural… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Bu, gelip geçilecek bir konu değildir.  
BAŞKAN -  Hayır. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Bakın, bir şey söyleyeyim. 
BAŞKAN – Buyurun. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Burada, Anayasa’mıza göre ve Siyasi Partiler 

Kanunu’na göre, Türkçenin bir propaganda ve iletişim dili olduğu esastır. 
Bunu ortadan kaldırmaya yönelik ve bunlarla ilgili yasaklar karşısında 
yaptırımı ortadan kaldırmaya yönelik bir fiil af niteliğindedir. Dolayısıyla, 
330’u aramanız gerekmektedir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) – Ne alakası var? 
BAŞKAN - Bir saniye sayın milletvekilleri, lütfen…  
OKTAY VURAL (İzmir) – Aramanız gerekiyor, Başkanlık olarak bunu 

aramanız gerekiyor. Eğer sizin Başkanlık olarak bunun hilafında bir 
tutumunuz olmuş ise hangi tarihte, ne zaman böyle olmuştur, bunu lütfen 
bizimle paylaşırsanız, burada… 

BAŞKAN - Sayın Vural, ben bu konudaki görüşlerimi, düşüncemi 
belirttim. Eğer bu konuda bir tartışma istiyorsanız, buyurun, tartışma açıp 
tartışmanın sonunda kararımı veririm.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, bakın “Ben kararımı verdim.” 
diyorsunuz, tartışmanın sonuna bırakıyorsunuz.  

BAŞKAN - Hayır, “Düşüncemi söyledim.” diyorum. Değil. “Düşüncemi 
söyledim, sonunda kararımı veririm.” diyorum.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, bakın Sayın Başkan… 
BAŞKAN - Düşüncemiz zaten tutanaklara geçti Sayın Vural biraz önce. 

Kararımı değil, düşüncemi okudum, tüm Genel Kuruldaki sayın milletvekilleri 
dinlediler ve tutanaklara geçti. Onu belirtiyorum. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, kararınız nedir?  
BAŞKAN – Efendim?  
OKTAY VURAL (İzmir) - 330 arayacak mısınız? 
BAŞKAN - Hayır, aranmayacağı şeklinde. Bunun bir af kapsamında 

olmadığını biraz önceki izahatta anlattım.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, o zaman usul tartışması…  
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Sayın Başkan, Anayasa’ya ve İç Tüzük’e aykırı işlem yapıyorsunuz. 
Bununla açıkçası birtakım suçları yaptırımsız bırakmak suretiyle, birtakım 
kimselerin emellerine açıkçası burada zemin hazırlanmaktadır. 
Anayasa’mızın, Siyasi Partiler Kanunu’nun ve Seçim Kanunu’nun emredici 
hükümlerine aykırı bir şekilde, dolanılmak suretiyle burada, açıkçası, bir 
boşluk oluşturulmak isteniyor. Buna lütfen izin vermeyiniz. Bu, doğrudan 
doğruya yasak devam etmesine rağmen yaptırımı ortadan kaldırmak suretiyle 
bir dolanmadır. Buna lütfen izin vermeyin. Suç devam etmektedir.  

BAŞKAN – Sayın Vural, Başkanlık olarak af olmadığı kanaatindeyiz. 
Maddeye ilişkin açık oylama talebi vardır. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, usul tartışması açıyorum. 
SUAT KILIÇ (Samsun) – Tutumunuzun lehinde söz istiyorum. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhinde…  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım, tutumunuzun lehinde 

Ayşe Nur Bahçekapılı, Suat Kılıç. 
BAŞKAN – Usul tartışması açtım.  
Usul tartışmasının lehinde, tutumumun lehinde söz isteyen Samsun 

Milletvekili Suat Kılıç. 
Buyurun Sayın Kılıç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
SUAT KILIÇ (Samsun) -  Sayın Başkan, çok saygıdeğer milletvekilleri; 

yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  
Değerli arkadaşlar, yapmakta olduğumuz düzenleme, Türkiye'de 

yaşanacak seçimlere ilişkin güvenliği tesis etme, seçimlerin demokrasisine 
katkı sağlama, seçimlerin demokratik bir ortamda açık, şeffaf bir şekilde 
yürütülmesine imkân sağlamaya yönelik bir düzenlemedir. İki gündür bu 
düzenlemeler üzerinde tartışıyoruz. Esasında, bakıldığında, yapılan 
düzenlemeler madde madde ele alındığında görülecek olan şey şudur: 
Değişiklik teklifinin içindeki maddelerin hiçbiri ne bir partinin doğrudan 
lehindedir ne de herhangi bir siyasal partinin doğrudan aleyhindedir. Ama iki 
günden bu yana devam etmekte olan tartışmalarda, sanki seçimlerin sonuçları 
üzerinde doğrudan değişiklik teklifinin sahipleri lehine hükümler icra edecek 
birtakım düzenlemeler yapılıyormuşcasına bir hava yaratılmak isteniyor.  

Değerli arkadaşlar, yapılmakta olan kanun son derece açık ve şeffaf bir 
kanun; bütün maddeleriyle, bütün hükümleriyle, bütün unsurlarıyla apaçık 
ortada. Bütün önergelerimiz apaçık ortada. Hiçbir şeyin Genel Kuruldan 
gizlenmesi, dikkatlerden kaçırılması zaten mümkün değil.  

İstediğimiz şey nedir? Çoğulculuk adına, katılımcılık adına, demokratik 
olgunluk adına, şeffaflık adına ve demokrasi hayatımızın kazanmakta olduğu 
nitelikli bir çizgi adına, Türkiye'nin Seçim Yasası’nı günün ihtiyaçlarına 
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uygun hâle getirebilmektir ve bütün bunlar yapılırken her şeyden evvel 
Yüksek Seçim Kuruluyla kapsamlı değerlendirme ve istişarelerde 
bulunulmuştur. Her seçim döneminde, gerek genel seçimlerde gerekse yerel 
seçimlerde Yüksek Seçim Kurulunun uygulamada karşılaşmakta olduğu bütün 
sıkıntılar nazarı dikkate alınmıştır. YSK’nın talep ve beklentilerine bu 
değişiklik teklifiyle cevap verilmeye gayret edilmiştir. Bunun dışında, 
Türkiye'nin doğusunda, batısında, AK PARTİ’lisiyle, CHP’lisiyle, 
MHP’lisiyle, diğer siyasal partileriyle, bütün siyasi hareketlerin, seçimlerin 
güvenliği, seçim sayımları, sandık sonuçları, sonuç tutanakları, kurul raporları 
gibi unsurlar altında bugüne kadar gündeme getirmekte oldukları bütün 
kaygılara cevap vermeye ve bu kaygıları ortadan kaldırmaya yönelik bir 
düzenlemedir. Sandık güvenliğini sağlamak, sandık alanını belirlemek, sandık 
çevresini belirlemek, seçim kabinine girilirken oy kullanma kabinine hangi 
koşullarda girileceğinin kurallarını ortaya koymak, sandığın bile şeffaf 
olmasını sağlamak adına yapılan çok kapsamlı ve Türkiye’nin demokratik 
seçimleri adına son derece büyük, reform sayılması gereken bir düzenlemedir. 
Ama iki günden bu yana yapılan tartışmalara baktığımız zaman, sanki 
kendimiz için bir şey yapmaya çalışıyormuşuz gibi bir gayret var ortada.  

Değerli arkadaşlar, biz, 2002 seçimlerine kendi yaptığımız Seçim 
Kanunu’yla girmedik. 2004 seçimleri öncesinde Seçim Kanunu’yla ilgili bir 
düzenlememiz olmadı, 2007’de olmadı, 2009’da olmadı. 17 Temmuz 2011 
tarihinde yapılacak seçimler öncesinde hazırlanan bu değişikliklerin tamamı, 
siyasal partilerin tamamına fayda sağlayacaktır. Herkesin oyuna sahip 
çıkması, herkesin oyunu doğru ve güvenli bir ortamda kullanması, her parti 
için sandığa yansıyan iradenin sonuç tutanaklarına da yansıması 
amaçlanmaktadır. Vatandaşın iradesi sandığa ne şekilde giriyorsa, yerel 
seçimlere yöneticileri belirleme noktasında da o şekilde yansısın; kim, hangi 
parti, kaç milletvekili kazanacak, buraya da bu şekilde yansısın arzusuyla 
hareket ediyoruz.  

Bütün bu paketin içerisinde propaganda süreçlerini etkileyecek diğer bir 
düzenleme, propagandanın diliyle alakalı olan düzenlemedir.  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Kılıç, Başkanın tutumu 
hakkında konuşacaksınız, yasayla ilgili değil. 

SUAT KILIÇ (Devamla) – Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu, oraya geldim. 
Sabırlı olun. Benim on dakikam var, ne şekilde kullanacağıma... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Hayır ama biz usul tartışması 
yapıyoruz. 

SUAT KILIÇ (Devamla) –  Kapsam içerisinde kalıyorum, üzerinde 
konuşuyorum, Başkanın tutumunun lehinde ben görüşlerimi ortaya 
koyuyorum. 

BAŞKAN – Sayın Kılıç, Genel Kurula hitap ediniz lütfen. 
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SUAT KILIÇ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, propagandanın dili 
noktasında yürütülen tartışmalara bakıldığı zaman şu görülecektir: Yargı 
kararları, Türkiye’deki seçim mevzuatının önüne geçmiştir ve yargının ortaya 
koyduğu kararlar yasalardaki yasakları, artık Türkiye’nin parlamenter 
demokratik rejimi ve seçimlere yansıyan demokratik meşruiyet açısından 
tartışılır hâle geldiğini göstermektedir. Dolayısıyla, yargı kararlarının gereği 
olan özgürlükçü düzenlemeleri yapmak Türkiye'nin huzuruna ve demokrasisine 
sadece katkı sağlayacaktır. Burada yapılmakta olan düzenlemenin af niteliği 
kesinlikle söz konusu değildir. Yapılmakta olan düzenleme yine, propaganda 
dili olarak Türkçenin kullanılmasının esas olduğunu vurgulayan bir 
düzenlemedir. Yaptırımlarıyla alakalı hususun kişilerin lehine olmak üzere 
geriye yürüyebileceği konusundaki yaklaşım, kesinlikle bir af mahiyetinde 
düşünülemez, değerlendirilemez, telakki edilemez.  

Türkiye'nin ceza kanunlarını yaparkenki yaklaşımları bellidir. Hukuku bir 
bütünlük içerisinde ele almak lazım. Seçimlerle ilgili mevzuat üzerinde 
değişiklik yapılırken Türk Ceza Kanunu’ndan bağımsız, mevzuatın diğer 
unsurlarından bağımsız düşünebilmek kesinlikle mümkün değildir. 
Dolayısıyla, buradaki düzenlemenin af kapsamında değerlendirilmesi söz 
konusu edilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bu konuyla 
ilgili tutumu yerindedir, olumludur ve doğrudur. 330 aranması gerektiğine 
ilişkin yaklaşım hukuki temellerden ve Parlamentonun uygulamalarından 
bakıldığı zaman, yersiz ve gereksiz bir değerlendirmedir.  

Bu nedenle, Başkanlığın tutumunun lehinde olduğumuzu beyan ediyor, 
sizleri saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç. 
Tutumum aleyhinde söz isteyen Oktay Vural, İzmir Milletvekili. 
Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar) 
OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün burada aslında gerçekten 

görüştüğümüz konu, özellikle Anayasa’mıza göre, dili Türkçe olan bir milletin 
ve Siyasi Partiler Kanunu’na göre de propaganda alanında Türkçeden başka dil 
kullanamayacağına amir hükümlerin delinilmesi ve dolanılması ve devam eden 
bir yasağın yaptırımsız hâle dönüştürülmesi suretiyle hukukun ve Anayasa’nın 
koruduğu öz değeri tahrip etmektir. Dolayısıyla amaç ve hedef budur.  

Bu bakımdan, Sayın Başkanın 330 milletvekilinin iradesini araması 
gerektiğine ilişkin tereddüt Başkanlıkta hasıl olacak ki… Bundan önce Meclisi 
yöneten Sayın Başkan tereddüt içerisinde kalmıştır. Dolayısıyla bu konuda 
Başkanlığın bir görüşü de yoktur, uygulaması da yoktur. Biraz önce 
“Başkanlığınızın bu konuda vaki bir tartışma neticesinde ortaya koyduğu bir 
irade hangi tarihte olmuştur? Ne zaman olmuştur?” diye sordum, belirtilmedi. 
Belirtilmediğine göre, genel mahiyet itibarıyla Başkanlığın bu konuda afaki 
bir görüş ifade ederek 330’u aramaktan imtina etmesini doğru bulmuyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Siyasi Partiler Kanunu’nun İkinci Bölümünün 
başlığı “Millî Devlet Niteliğinin Korunması”dır. Bunun içerisinde 81’inci 
maddede “azınlık yaratılmasının önlenmesi” hükmü vardır. Burada açıkçası 
“Siyasi partilerin açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, 
propagandalarında Türkçeden başka dil kullanamazlar.” hükmü 
bulunmaktadır. Dolayısıyla bugün yine Seçim Kanunu’na göre 58’inci 
maddede “Türkçeden başka dil ve yazı kullanılması yasaktır.” hükmü yerine 
“Türkçe esastır.” demek suretiyle, esas itibarıyla esasın dışında kullanımı suç 
sayan bir fiil devam etmektedir. Yapılan nedir? Suç devam ediyor ama 
yaptırımsız bırakılıyor. Bu, doğrudan doğruya kanunun dolanılmasıdır. Burada 
çıkın, mertçe, biz bu konuda devletin dili Türkçe olmaktan, kamusal alanda 
Türkçenin kullanılmasından sarfınazar ediyoruz diye bununla ilgili irade 
beyanı getirin, daha doğru olur. Dolayısıyla bir fiil yasak olmasına rağmen 
yaptırımsız hâle dönüştürülmesi doğrudan doğruya Siyasi Partiler Kanunu ve 
Anayasa’mızın koruduğu öz değeri korumaktan uzaktır.  

Bu konuda Anayasa’nın 87’nci maddesinde afla ilgili yapılan bazı 
değerlendirmeler var. Bunu sizlere okumak istiyorum: Anayasa 
Mahkemesinin 18 Temmuz 2001 tarih, 2001/4 esas, 2001/332 sayılı Kararı. 
Anayasa Mahkemesi bu kararında affı, “suç teşkil eden fiiller için ceza 
vermek hakkını ortadan kaldıran…” Kaldırıyor mu? Kaldırıyor. Suç devam 
ediyor mu? Ediyor. “Verilmiş olan cezaların, kısmen/tamamen infazını 
önleyen…” Yaptırım kaldırıldığına göre infaz hâlinde olanları ya da mahkûm 
olanların bütün dosyaları kaldırılmış olacaktır, yaptırımsız kalmaktadır. Hem 
suç vardır ama yaptırımsız bırakmak suretiyle, suç tarif ediliyor ama 
yaptırımsız bırakılmaktadır. O bakımdan af, bazen sadece kesinleşmiş cezaları 
kaldıran, hafifleten veya değiştiren, bazen de kamu davasını düşüren veya 
mahkûmiyeti bütün sonuçlarıyla birlikte yok sayan bir kamu hukuku 
tasarrufudur. Bunun adına af dersiniz, demezsiniz, başında af var mı, yok mu 
önemli değildir.  

Bakın, Anayasa Mahkemesinin 28 Mayıs 2002 tarihinde verdiği bir karar 
var. O zaman çıkarılmış olan, özellikle şartla salıvermeyle ilgili bir kanun 
çıktığı zaman, Cumhurbaşkanı bununla ilgili, bu Kanun’un, 4754 sayılı 
Kanun’un af niteliğinde olduğunu, bu nedenle de nitelikli çoğunlukla kabul 
edilmesi gerektiğini vurguluyor. Anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi ise 
söz konusu kanundaki düzenlemenin şartla salıverme olduğu, af niteliğinde 
olmadığı düşüncesiyle aynı kanunu, gönderilen kanunu 4758 olarak kabul 
ediyor ve Anayasa Mahkemesi 1’inci maddenin (2) numaralı bendinin şartla 
salıverme olmayıp af niteliğinde olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla, burada 
aranması gereken husus, bir ceza affediliyorsa, ceza, suç devam etmesine 
rağmen yaptırım ortadan kaldırılıyorsa ki, bu kaldırıldığına göre zannederim 
bundan sonra bu yasağa aykırı fiillerde hareket etmiş olanların mahkûmiyetleri 
de tamamlanmışsa ortadan kalkacaktır, burada da dosyaları varsa 
gönderilecektir. Bu, fiilen bir af hükmündedir. Dolayısıyla, burada aranması 
gereken husus 330 sayın milletvekilinin iradesidir. Nasıl yeni madde için üçte 
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iki çoğunluk arıyorsak burada da bunu aramamız gerekmektedir. İşin özü 
budur. Bir taraftan Türkçenin esas olduğunu ifade edeceksiniz, diğer taraftan 
bu esası korumayıp yaptırımsız bırakacaksınız. Bu bir aftır değerli 
milletvekilleri, buna hayır dememiz gerekir. 

Şimdi, biz, Türkiye’nin her yerinde, eğer, bundan sonra herkes birtakım 
etnik kimliklere göre, siyasi partiler televizyonlarda ya da başka yerlerde farklı 
dillerde, lehçelerde propaganda yaparsa birliğimizi, aynı mesajımızı nasıl 
vereceğiz? Bu doğru bir şey değildir. Vatandaşlarımızın kendi arasında, 
mahalli seviyede kullandığı dillere hiçbir diyeceğimiz yok ama seçim ve 
propaganda gibi kamusal özellikli olan bir konuda iletişim dilimizin Türkçe 
esas olması ve yaptırımsız bırakılmaması gerekiyor. Bu bakımdan, yaptırımsız 
bırakmak suretiyle Türkçe esas olmaktan çıkarıldığına göre, bu konuda 
kesinlikle 330 milletvekilinin iradesinin aranması gerektiğini düşünüyorum. 
Gelin, hep beraber, birlikte… Hiç kimsenin diline hiçbir diyeceğimiz yok ama 
eğer biz Türkiye milletvekiliysek, hepimiz, hep birlikte, propagandamızı ve 
mesajlarımızı hepimizin anladığı şekilde verelim. Bunu böyle geçirirseniz, 
bundan sonra televizyonlarda, radyolarda, her yerde, her türlü farklı dil ve 
lehçelerde propaganda yapılmış olmasının önünü açmış olacaksınız ki sizlerin 
de milletvekili olarak yemin ettiğiniz esaslara uygun olmadığı kanaatindeyim.  

O bakımdan, Sayın Başkanım, bu konuda Başkanlığınızın daha önce 
yapılmış bir uygulaması da olmadığına göre, bence bu konuda yapılması 
gereken husus, 330 milletvekilinin iradesini arayalım, eğer 330 milletvekilinin 
iradesi varsa bununla ilgili şey açıkçası yürürlüğe girmiş olur ve böylelikle 
hukuku da dolanmamış oluruz. Suç olmasına rağmen bu suçu yaptırımsız hâle 
getirmenin bir anlamı yok. 

Samimiyetle söylüyorum değerli kardeşlerim, “Türkçe esastır.” deniyor. 
Niye kandırıyoruz birbirimizi? Esastır. Peki, esasa aykırı olunca ne olacak? 
İstediği gibi yapar. O zaman “esastır” demenin anlamı ne? Yani doğrusu bizim 
hiçbir şeyden anlamayan insanlar yerine konulmamızı doğru bulmadığımı 
belirtmek istiyorum değerli kardeşlerim. Yani esastır… Ee, esassa ne olacak? 
Yaptı. E, yok, ne isterse yapsın. E, olmaz böyle, böyle hukuk düzenlenmez değerli 
arkadaşlarım. O bakımdan, bu konudaki düzenlemenin bu şekilde yaptırımsız 
bırakılması koruduğumuz değer açısından bence son derece yanlıştır. Hiç olmazsa 
-siyasi partileri ve adaylarımızı- bu konularla ilgili, Türkçe esasında propaganda 
yapması konusunda öngördüğünüz esasın dışına çıkanlarla ilgili bir yaptırım 
olmalı ki hepimiz aynı çerçevede buluşabilelim. Bu çoğulculuk değildir, bu 
açıkçası milletimizi birbirinden ayırmak ve kopartmaktır.  

Bu bakımdan, böyle koparıcı dillerle propaganda yapılmasını ve buna da 
af getirilmesini doğru bulmadığımı ifade ediyor; Sayın Başkanım, tutumunuzu 
yeniden gözden geçirmek suretiyle kesinlikle -Anayasa Mahkemesinin de 
kararları böyle olduğuna göre- nitelikli çoğunluk aramanız gerektiğini ifade 
ediyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesinin kararlarında idari ve cezai konular 
ikiye ayrılmıştır: İdari cezalarda “Bunlarla ilgili yapılan düzenlemeler af 
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kapsamında değildir.” demiştir ama cezai olduğu zaman “Af kapsamına girer.” 
diye söylemiştir. O bakımdan, bu konu da cezai olduğuna göre, bununla ilgili 
cezai bir konu da yaptırımsız bırakıldığına göre -gelin, hep beraber, birlikte- 
bu konuda -birbirimizi acıtmamıza da gerek yok- 330 milletvekili aranması 
gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bu teklifin kabul edilmemiş, bu önerinin 
kabul edilmemiş olması gerekmektedir.  

Hepinize saygılarımı arz ediyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural.  
Şimdi, tutumumun lehinde söz isteyen Ayşe Nur Bahçekapılı, İstanbul 

Milletvekili.  
Buyurun Sayın Bahçekapılı.  
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan, sevgili 

arkadaşlar; gecenin bu saatinde hepinize iyi çalışmalar diliyorum. 
İki gündür, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 

Hakkındaki Kanun’un değişiklik teklifini görüşüyoruz. Dün akşam da hep 
birlikte sabahın erken saatlerine kadar bu konuda mesai verdik. Dileğimiz, 
elbette ki kanunun isminde ifadesini bulduğu gibi, seçimlerin düzenli ve 
güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamaktır. Bizim de milletvekili olarak 
görevimiz elbette ki bu anlamdaki çalışmalara, bu anlam içeriğinde olan bir 
kanuna destek vermektir, oyumuzu onun lehine kullanmaktır. 

Şimdi, bu Kanun’un 151’inci maddesini görüşürken bu maddenin AK 
PARTİ Grubu olarak ikinci fıkrasını değiştiren bir önerge verdik. Bu önerge 
yeni bir madde ihdası şeklinde belirdi. Usule uygun olarak Anayasa 
Komisyonunun çoğunluğunu sağlayan üyeler yerini aldı ve madde 
görüşülmeye başlandı ancak burada, Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Grup 
Başkan Vekili Oktay Vural’ın bir itirazı oldu. Sayın Oktay Vural bu değişiklik 
önergesinin, madde ihdasının içeriğinin -Anayasa’ya bir af kanunu- afla 
ilişkisini kurarak 330 milletvekilinin imzasını istedi.  

Şunu öncelikle söylemek isterim ki 151’inci maddenin ikinci fıkrasında 
yapmak istediğimiz değişikliğin veya madde ihdasının af ile hiçbir ilgisi 
yoktur. Biz buradaki düzenlememizde bir eylemi, suç olarak sayılan bir 
eylemi yürürlükten kaldırıyoruz. Oysa af, genel hükümler çerçevesine 
baktığınız zaman ve kısaca tanımlamaya kalktığınızda, afta, suç sayılan eylem 
yani suç yerinde durur, ortadan kaldırılmaz ancak o suçun karşılığı olan ceza 
belli miktarlarda indirilir, bu nedenle tutuklu bulunanlar salıverilir, hükümlü 
bulunanlar salıverilir. Af budur. Oysa biz suç olarak tanımlanan bir eylemi 
yürürlükten kaldırıyoruz. Dolayısıyla, bunun afla bir ilgisi yoktur. 330 tane 
milletvekilinin oy kullanmasına da ihtiyaç yoktur. Şunu da belirtmek 
istiyorum ki konusu suç olan sözler ve beyanlar, zaten Ceza Yasası’nda 
karşılığını bulacaktır. Dilleri yasaklamayalım, biz birlikte kardeşiz diyelim ve 
hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

2222 
 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bahçekapılı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genç.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN - Tutumum aleyhinde söz isteyen Kamer Genç, Tunceli 

Milletvekili. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında 

bir Meclis Başkanlık Divanı yok ki ben onların tutumunun aleyhinde veya 
lehinde söz isteyeyim. 

Şimdi, bakın, biraz önceki olay. Önerge Mecliste şey ediliyor. Bakın, 
diyor ki:  

“ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER 
ÜSTÜN (Sakarya) – Sayın Başkan, Komisyonumuzun çoğunluğu vardır ve 
salt çoğunlukla katılıyoruz önergeye.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Tespit edebilir miyiz efendim? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Var var, 15…   
BAŞKAN – Evet, vardır.  
Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan önerge üzerinde 

yeni bir madde olarak görüşme açıyorum.  
Söz isteyen?  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum.  
BAŞKAN – Önce, gruplar adına söz isteyen var mı?  
Şahıslar adına Sayın Genç…”  
Bakın, çok açık ve net yani.  
Ondan sonra, Oktay Bey söz istiyor “Efendim, 330 milletvekili gerekir.” 

diyor. Bunun üzerine, Mustafa Elitaş, her zamanki gibi yerinden hemen 
“Sayın Başkan, ilgisi yok.” diyor ve onun üzerine “Şahıslar adına Kamer 
Genç.” diyor. Başkan oturumu kapatıyor, birleşime ara veriyor.  

Şimdi, Mustafa Elitaş, seninle bahse girdik, milletvekilliğinden istifayı 
artık hak ettin. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Görüntüler… Görüntüler… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bak, şeref üzerine söz verdin. 
BAŞKAN – Sayın Genç… Sayın Genç, lütfen… 
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KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, burada, söz verdik… 
BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Görüntüler… Görüntüler… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Sayın Başkan, bakın, işte bu tutanağı 

okuyun ve size yanlış bilgi veren o Kanunlar Müdürü var ya, bir daha onu 
oraya getirmeyin.  

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Orada “Yazılı verilir.” yazmış mı? Yazılı 
müracaattan bahsediyor mu orada? 

KAMER GENÇ (Devamla) – Hep yanlış bilgileri o arkadaş veriyor size. 
Böyle bir şey olur mu? Tutanak açık. Ben söz istedikten sonra, Harun Öztürk 
arkadaşımız da kâğıt gönderdi buraya, başka da yoktu. 

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yani kâğıt gönderme senin sözünden önce 
mi, sonra mı?  

KAMER GENÇ (Devamla) – Yani beni konuşturup konuşturmamak 
meselesi önemli değil değerli arkadaşlarım. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Görüntülere bakacaksın. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, bu kadar keyfî, bu kadar kine, 

nefrete dayalı bir uygulama ve Başkanlık Divanı idaresi olmaz. Şimdi, onun 
için… 

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) – Senden fazla konuşan var mı bu 
Mecliste? 

KAMER GENÇ (Devamla) – Ya, sana ne! Ben fazla konuşuyorum, sen 
de gel konuş.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Yarın görüntülere bakacaksın, yarın 
görüntülere. 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen… 
KAMER GENÇ (Devamla) –  Sen de konuş, bilgin varsa, görgün varsa, 

kişiliğin varsa, yurtseverliğin varsa çık burada konuş ama ben sizin yaptığınız 
yolsuzlukları, soygunları, keyfîlikleri dile getirdiğim için beni 
konuşturmamakla bir yere varamazsınız. Millet zaten bizi dinliyor.  

Şimdi, burada bir önerge verildi. Şimdi, ceza hukukunun bir genel kuralı 
var. Bir fiil geçmiş bir kanunda suç sayılıyorsa, yeni çıkan bir kanunda suç 
olmaktan çıkarsa, benim de kanaatime göre bu, af değildir. Yani nedir bu? Eski 
kanunda suç sayılmıştır, yeni kanun bunu suç olmaktan çıkarıyorsa 
otomatikman Ceza Kanunu’nun genel ilkeleri gereği yeni kanun uygulanır buna.  

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Helal olsun!  
KAMER GENÇ (Devamla) – Dolayısıyla burada bana göre bir af yok 

çünkü yeni bir ceza kanunu çıkıyor ve bu yeni ceza kanununa göre işlem 
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yapılacaktır. Onun için, benim şahsi kanaatim budur ama bu Mecliste 
maalesef AKP daima keyfî, hukuku tanımaz kurallar uyguluyor. Bunları 
yapmayın. Bu Meclisi size… 

Bakın, bir buçuk saat ara verdiniz. Bu Meclis oyuncak değil. Orada, 
Meclis Başkanlığı makamında oturan arkadaşımız kişilik sahibi olacak ve 
iradesini kullanacak. 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Ne demek istiyorsun? Terbiyenle 
konuş! 

BAŞKAN – Sayın Genç… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Yahu, şimdi senden ders alacak değilim. 

Sen bir dakika sus. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Ondan sonra keyfî hareket ediyorsun. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Başkanlık makamına hakaret 

edemezsin. 
SUAT KILIÇ (Samsun) – Ayıp, ayıp! 
BAŞKAN – Sayın Genç, sizi temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum, 

lütfen! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, orada eğer bir önergeyi işleme 

koyacaksa koyar, koymazsa orayı terk etmekle bir yere varılmaz.  
SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) – Hiç kimseye saygın yok! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Meclis yönetimi böyle yapılmaz.  
SUAT KILIÇ (Samsun) – Kim terk etti? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Meclisi böyle her isteyen terk eder, onun 

yerine gelen, gruba yaranmak için Meclisi yönetmeye kalkarsa bu Mecliste 
sağlıklı bir sonuca varılmaz. 

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) – Bozuk plak gibi aynı şeyleri 
konuşup duruyorsun, sinirleniyoruz sana.  

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, ben bu Meclis 
kürsüsünü yedi sene idare ettim ve burada en çıkmaz olayları oradaki dirayetli 
yönetimle sağladım. Anayasa değişiklikleri önündeki… Bakın, geçmiş 
tutanakları eğer incelerseniz, burada birçok Anayasa değişikliklerinin önü 
tıkandığı zaman, koyduğum sağlıklı irade ve yönetim sayesinde bunları 
çıkardık. Bunu, bu tutanakları okuyanlar bilirler. Ama sizin benimle 
anlaşmadığınız bir tarafınız var, sizin İktidarınız zamanında çok soygun var, 
çok talan var, ben bunların üzerine gittiğim için siz bana karşı çıkıyorsunuz. 
Onun için… 
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SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) – Bir tanesini ispat et. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, benim elimde belgeler var. Bundan 

sonra daha da müşahhas, hangi olaylarda nasıl soygun yapıldığını, bunları 
getireceğim tek tek buraya. Buraya getireceğim ve göreceksin…  

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) – Bir tanesini ispat et, bir 
tanesini… 

SUAT KILIÇ (Samsun) – Saman tuğla fabrikası ne oldu?  
KAMER GENÇ (Devamla) - Suat Kılıç, seninle de ilgili getireceğim, 

merak etme, görüşeceğiz.  
SUAT KILIÇ (Samsun) – Saman tuğla fabrikası ne oldu? Doktor 

Brechmann nerede?  
KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için, Sayın Başkan, bu kadar basit bir 

meseleyi bu kadar uzatmaya gerek yok. Bana göre, hukukun genel ilkelerini 
bilmeyen, Ceza Kanunu’nun genel ilkelerini bilmeyen kişiler burada çıkıp 
kendilerine göre birtakım fikirler söylüyorlar. Ben özellikle şu Başkan benim 
söz hakkımı gasbettiği için bunu dile getirdim. 

Bakın, 1993 yılında RTÜK Kanunu, Radyo Televizyon Kanunu 
müzakere edilirken ben burada bir önerge verdim. “Radyo ve televizyonlarda 
mahallî lisanlarla yayın yapılır.” dedim 1993 yılında. Daha sizler yoktunuz, 
birçoğunuz daha çocuktu. Ben o zaman o önergeyi verdim.  

Ben demokrasiden yanayım, temel hak ve özgürlüklerden yanayım. Ben 
istiyorum ki şu memlekette insanlarımız kardeşçe yaşasın. Ben 1997’lerde 
Tunceli'nin dağlarında seçim propagandası yaparken ATV geldi, benimle 
gezdi. Yaşlı bir kadın rast geldi. Dedim ki: “Bak, teyze, sen…” Benim ilimde, 
Tunceli’de Dersimce konuşuluyor ve bu ne Kürtçedir ne de Zazacadır, özel bir 
dil. Baktım, kadın bilmiyor. Ben o zaman Doğru Yol Partisinin adayıydım, 
“Teyze, bak, bu “…”(x)’dur, “…”(x)’un altına mührü vur.” “…”(x)” Biliyor 
musunuz bunu? Bilmiyorsunuz. Onun için, ta o zaman dahi, bakın, o zaman 
dahi… Çünkü insanların anladığı lisanda insanlara dert anlatmak, onlara 
fikirlerini söylemek gerekli. Yani eğer yürürlükteki kanunlar gerçeklere 
uymuyorsa bizler politikacı olarak bunun önünü açmaktan korkmamalıyız. 
Onun için ben bunları 90’larda, 96’larda yaptım ama maalesef siz birtakım 
şeyler yaparken yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz. Olmaz böyle şey ya. 

Evet, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genç.  

                                                 
(x)  Bu bölümde Hatîp tarafından, Türkçe olmayan bir dille birtakım kelimeler ifade 
edildi.            
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OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, tutanaklara girmesi açısından 

bir cümleyle bir şey arz etmek istiyorum.  
BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Biraz önce Ayşe Nur Hanım da  söyledi, 

Kamer Bey’le Ayşe Nur Hanım aynı noktada birleşiyor, “Suç sayılan eylem 
ortadan kalkıyor.” diyor. Hayır, kalkmıyor. “Madde 58 – Propaganda 
Yayınlarına İlişkin Yasaklar.” Kalkmıyor. Dolayısıyla eylem kalkmıyor, 
yaptırım ortadan kalkıyor. Dolayısıyla benim dediğime gelmeleri açısından… 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Anayasa Mahkemesine müracaat eder 
Sayın Başkanım.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Dolayısıyla bununla ilgili suç ortadan 
kalkmamaktadır, sadece yaptırım değiştirilmektedir. Dolayısıyla yaptırımın 
değiştirilmesi de cezai hükme tabidir.  

Bunun tutanaklara girmesi açısından ifade etmek istedim.  
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural. 
Sayın milletvekilleri, usule ilişkin konuşmalar sonunda  tutumumda 

herhangi bir değişiklik olmamıştır.  
Yeni maddeyle getirilen düzenlemenin af niteliğinde olmadığına yönelik 

tutumumu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul 
edilmiştir. 
  



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2227 
 

Genel Kurulca alınan kararın “7 Nisan 2010 Çarşamba günü 490 sıra 
sayılı Kanun Teklifi’nin bitimine kadar görüşülmesi” şeklinde olduğu, saat 
24.00’ü geçince 7 Nisanın bittiği ve bu nedenle çalışmalara devam edilip 
edilemeyeceği hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 83 07.04.2010 965-972 Sadık 
Yakut 

Harun 
Tüfekci 

Bayram 
Özçelik 

 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Sizin tutumunuzdan dolayı ben ne zaman 

söz vereceksiniz, ne zaman vermeyeceksiniz çok anlayamıyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkanın, Meclis 

Başkanımızın taraflı tutumu üzerinde aleyhinde söz aldım. Sayın Meclis 
Başkan Vekilimiz her Meclisi yönettiğinde aynı yöntemle yönetiyor. Burada 
Meclis Başkanı kendi görüş ve düşüncelerini milletvekillerine zorla kabul 
ettirmek, buradaki Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun sayısal gücüyle kabul 
ettirmek durumunda değil. Sayın Meclis Başkanı açacak, İç Tüzük’e bakacak, 
yasalara bakacak, Anayasa’ya bakacak, bu Meclisi ona göre yönetecek. Bir de 
Danışma Kurulunun almış olduğu kararlara göre bu Meclisi yönetmek 
mecburiyetinde. Bizim size yönetiminizle ilgili yapmış olduğumuz itirazlar 
orada devam ederken, keyfî olarak buradaki görüşmeleri sürdüremezsiniz. 
Orada başlamış bulunan bir tartışmanın sonuçlanmasını sağladıktan sonra, 
elbette düşünceniz öyleyse, yanlı tutumunuzda devam etmek istiyorsanız… 
(AK PARTİ sıralarından gürültüler)  

BAŞKAN –  Arkadaşlar, lütfen… 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) –  Arkadaşlar, bakın, ben otuz beş yıldır 

siyasetin sahasından, arazisinden geliyorum. (AK PARTİ sıralarından 
gürültüler)  

BAŞKAN –  Sayın milletvekilleri, lütfen…  
KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Van) – Geç onu, geç! 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) –  Bende sana da çok laf var, sana da 

verecek cevap var, o laf atanlara da çok var. Onun için hesabınızı kitabınızı ona 
göre yapacaksınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)  

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Öyle mi! 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, Hatibe müdahale etmesin AKP 

milletvekilleri! 
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Tehdit ediyor! 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, Hatibe müdahale etmeyin. (MHP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)  

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Biraz önce kendilerini uyarması gereken 
Başkanlık Divanını uyaranlar, kendilerini kontrol etmesi gerekenlerdir.  

HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) -  Evet, Sayın Başkanım, biz oradan sizin 
tutumunuzla ilgili itiraz ediyoruz. Diyorum ki, İç Tüzük’te birleşim, Genel 
Kurulun belli bir gününde açılan toplantıdır.  

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Hüseyin Bey, sesiniz gelmiyor.  
AGÂH KAFKAS (Çorum) – Sayın Başkan, duyamıyoruz! 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) -  Yani, biz çarşamba günkü toplantıyı, 

saat 13.00’te bugünkü toplantıyı açtık, Danışma Kurulu da bir karar almış, siz 
de bize bu kâğıtla iletmişsiniz. Burada diyorsunuz ki Sayın Başkan: “Genel 
Kurulun 7 Nisan 2010 Çarşamba günkü birleşiminde 490 sıra sayılı Kanun 
Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar…” Açık seçik, net. “8 Nisan 
2010 Perşembe günkü birleşiminde ise…” 

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Birleşim kaçta başlıyor? 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – 13.00’te başlıyor. 
FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Saat 13.00’e kadar devam edecek yani. 
BAŞKAN – Sayın Milletvekili, lütfen… 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) - Ya, sen ne akıllısın ya! Vallahi helal 

olsun sana!  
Şimdi, bu durumda, Sayın Başkan, yapmanız gereken, bu İç Tüzük ve 

Danışma Kurulu kararını uygulamaktır. Bunun dışında yapmış olduğunuz her 
türlü uygulama, Adalet ve Kalkınma Partisi rozeti yakanızda burada Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini idare etmeniz demektir. Böyle bir 
uygulama bugüne kadar bu Mecliste olduysa bile yanlış olmuştur, yanlışın 
devamında bir… 

OKTAY VURAL (İzmir) – İç Tüzük’ü bir daha oku, duymayanlar var. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) – Meral Hanım’ın yönetimine niye itiraz 

etmediniz?  
CEMAL KAYA (Ağrı) – Sabah dörde kadar çalıştık. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Müdahale etmesinler. 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Meral Hanım… 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen… 
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HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Bakın, Meral Hanım öyle yönettiyse 
Meral Hanım’ın yönetiminde böyle bir karar yok, okumamışsınız. (AK PARTİ 
sıralarından gürültüler) 

KADİR URAL (Mersin) – Sayın Yıldız, muhatap alma onları, devam et. 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri… 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Eğer bir yanlış da varsa bu yanlış devam 

edecek değildir arkadaşlar. 
FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Meclisin teamülünü bozmayın. 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Teamülle bu işler yönetilmez Değerli 

Milletvekilim, bu Tüzük’ü o zaman iptal edelim, sizin teamüllerinizle, 
AKP’nin yukarıdan aldığı emirleri Sayın Başkan Vekilimiz uygulasın. 

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Hüseyin Bey, Meral Akşener yukarıdan mı emir 
aldı? 

HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Burada Sayın Başbakan Meclis Başkan 
Vekilini azarlarken hiç sesiniz çıkıyor muydu? Sesiniz çıkmaz. Neden çıkmaz?  

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) – İki kişi arasına girmeyiz biz. 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Biat etmişsiniz, biat.  
ABDULLAH ÇALIŞKAN (Kırşehir) – Çarpıtma olayı, konuya gel. 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Biraz da bu vicdanınızı kullanacaksınız, 

doğrulara doğru demesini bileceksiniz. 
Sayın Elitaş bire bir konuşmamızda bunun böyle olduğunu kabul ediyor 

ama iş buraya, mikrofona geldiği zaman bunu kabul etmiyor. Bu doğruları ne 
zaman söyleyeceksiniz? Mezarda mı söyleyeceksiniz? Sizin mezar taşınıza mı 
yazacaklar “Doğruları söyleyemeden gitti.” diye Sayın Elitaş? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sen ne dediğinin farkında mısın? Başka 
dünyada mısın?  

HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Ben buradayım. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ben seninle bunu ne zaman konuştum? 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Ben duyuyorum konuşmalarınızı. 
BAŞKAN – Sayın Elitaş, lütfen… 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bire bir konuşuyor musun? Başkasıyla 

konuştuğumu mu duyuyorsun? 
BAŞKAN – Sayın Elitaş… 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Neyse, Sayın Elitaş, doğruları yapmak 

gibi bir huyunuz yok. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ben seninle bu konuyu bire bir 
konuşmadım. 

HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Doğruları yapmak gibi bir huyunuz yok. 
Sayın Başkan, ilk defa bir millî olun, buradaki İç Tüzük’ü, Danışma 

Kurulu kararını alın, uygulayın, bir ilke imza atın. Bugüne kadar bütün 
kararlarınız yanlıydı. 

CEMAL KAYA (Ağrı) – Genel Kurula bak. 
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Duyamıyoruz Hatibi. 
BAŞKAN – Genel Kurula hitap edin Sayın Yıldız lütfen. 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) – Bütün kararlarınız yanlıydı, ilk defa 

yanlı olmayan bir karar verin. 
Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. [MHP ve CHP 

sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından alkışlar (!)] 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yıldız. 
Tutumum lehinde söz isteyen Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili. 
Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Herhâlde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk defa birleşimin nasıl 

açıldığı, kapanacağıyla ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Aslında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kurulduğu günden, doksan yıldan bu tarafa birleşimin 
tanımı burada tartışılmamış, ne zaman açılıp kapanacağıyla ilgili doksan yıl 
sonra bazı milletvekillerinin aklına gelmiş.  

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Böyle bir yönetimde daha çok 
tartışmalar olacak.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, az önce Hüseyin Yıldız’ın 
okuduğu madde 1’inci madde, İç Tüzük’ün; birleşimin tanımını yapıyor, diyor 
ki: “Birleşim, Genel Kurulun belli bir gününde açılan toplantısıdır.” 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Sayın Elitaş, bana “sayın” diye hitap 
edeceksin, ben size “sayın” diye hitap ediyorum.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – “Birleşim, Genel Kurulun belli bir 
gününde açılan toplantısıdır.” Arkasından, İç Tüzük’ün 55’inci maddesi var. 
Bak, bak, 55’inci madde, sayfa 42. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Oku, oku. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – “Başkan oturumu açar ve gerekirse 
kapatır. Oturumun devamınca Başkanlık makamı ve kâtip üyelikler boş 
kalamaz…” 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – “Gerekirse sabaha kadar devam eder.” 
ekle oraya.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – “…Zorunlu hâllerde, o birleşim için 
geçerli olmak kaydıyla ve sona ermek üzere olan işlerin tamamlanması 
amacıyla oturumun uzatılmasına Genel Kurulca karar verilebilir.” 

OKTAY VURAL (İzmir) – Alalım o hâlde. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Biz ne karar almışız? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Tamam, evet. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Karar alındı mı? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Doğru diyor.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Oktay Vural’ın 6 Nisan 2010 

tarihli grup önerisi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin, sözlü 
sorulardan sonra kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler 
kısmında yer alan…” 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Sayın Elitaş, kabul edilen önergeyi okusanız ya. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – “…321 Sıra Sayılı ‘Türk Borçlar 

Kanunu Tasarısı’ görüşmelerinin Genel Kurulun…” 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Sayın Elitaş, kabul edilen önergeyi okusana. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – “…6 Nisan 2010 Salı, 7 Nisan 2010 

Çarşamba ve 8 Nisan 2010 Perşembe günkü birleşimlerinde yapılması.” Nerede 
bunun açılması? 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Beyefendi, bu kabul edildi mi?  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şimdi, Sayın Hüseyin Yıldız, benim 

senin grup başkan vekilinle konuşurken orada dinlediğin, kulak misafiri olarak 
dinlediğin ama “bire bir” diye ifade ettiğin meseleyi söyleyeyim. Sayın Şandır 
dedi ki: “Benim verdiğim de yanlıştı.” Ama ben iddia ediyorum, benim 
verdiğim yanlış değil. Eğer siz 6 Nisan tarihli, dünkü grup önerisini okumuş 
olsaydınız… Ne diyor? “06 Nisan 2010 Salı günkü birleşiminde 490 sıra sayılı 
Kanun Teklifi’nin 1’inci bölümündeki 17’nci maddenin görüşmelerinin 
tamamlanmasına kadar…” Birleşim kapandı mı? Kapanmadı. Birleşimin 
açılmasının… 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Çarşamba günü bitti.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Çarşamba bitti.  
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …tanımını ve 55’inci maddeyi… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Çarşambayı sel aldı!  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …okumadığınızdan -ama gecenin bu 

saatinde normal olabilir- dolayı gün bitmemiştir… 
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Bizim saat sorunumuz yok.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …birleşim bitmemiştir, birleşim aynı 

şekilde devam etmektedir. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Çarşamba günü bitti.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ortada hiç olmayan bir şeyi…  
RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Biz hangi gündeyiz Sayın Elitaş, söyler 

misin? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bugüne kadar -aslında Meclis 

tutanaklarını incelemek gerekir- birleşimin açılıp kapanmasıyla ilgili Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarihinde hiç olmuş mudur diye bakmak gerekir. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Olmaması, olmayacağı anlamına gelmez 
Sayın Elitaş. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – İlk yapan arkadaşlar eğer bu 
arkadaşlarsa -onlara da- bunun mükâfatı ve hakkı kendilerine teslim 
edilmelidir. 

Sayın Başkanın tutumunun yerinde olduğu kanaatindeyim.  
KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) – Sayın Elitaş, haksız görseydin 

şaşardım. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan, İç Tüzük’e göre, bugüne 

kadarki olan Meclis başkan vekillerimiz Sayın Akşener, Sayın Yakut, ve Sayın 
Pakdil gerçekten tarafsız bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisini yönetmek 
için gayret gösteriyorlar. 

Sayın Başkanın tutumunun olumlu olduğunu ifade ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  

ENGİN ALTAY (Sinop) – Bizimkini niye saymadın Mustafa Bey? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Mumcu da dâhil. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş. 
Tutumum aleyhinde söz isteyen Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili. 

(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, aleyhte ben istedim. 

(Gürültüler) 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Geç kaldın, geç.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, istedi aleyhte. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, aleyhte ben istedim. İnsaf 

yahu!  
OKTAY VURAL (İzmir) – İnsaf yahu! 
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

burası millî iradenin temsil edildiği yer, mekân ve saygın bir kürsü.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bu fikri ortaya atan benim. Hayır, Sayın 

Başkan, sizin kulaklarınız duymuyorsa ben ne yapayım! 
AHMET AYDIN (Devamla) – Gecenin bu saatinde diliyorum ve 

umuyorum ki asil milletimiz bizleri, bu Meclisi izlemiyorlardır. Hakikaten 
tiyatrovari bir oyun sergileniyor.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Evet, evet, aynen. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Kevin Costner de var! 
S. NEVZAT KORMAZ (Isparta) – Başrolde siz varsınız. 
İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) – Ne alakası var? 
AHMET AYDIN (Devamla) – Burada, millî iradenin temsil edildiği bu 

mekânda bizler gecenin bu saatine kadar ve inşallah daha da sonuna kadar, 
çıkarana kadar… Millî iradeyi doğru ve sağlıklı bir şekilde sandığa yansıtacak 
olan bu güzelim -demokratik, özgür, adil seçimleri sağlayacak olan- kanunun 
çıkması adına bu kadar gayret sarf ederken birileri Meclisin önünü tıkamak… 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Tamam Ahmet, yeter, yeter. 
AHMET AYDIN (Devamla) –  …kanunları çıkartmamak adına olur 

olmadık yerlerde usul tartışması açılıyor ki… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Hiçbir dayatmanıza “evet” demeyeceğiz. 
AHMET AYDIN (Devamla) – Maalesef az önceki usul tartışmasında 

Sayın Başkanım, sizler oylamaya geçtikten sonra usul tartışması istendi ve 
haksız bir şekilde usul tartışmasını açtınız. Bundan dolayı, ben bu haksız usul 
tartışmalarından dolayı tutumunuzu kınıyorum. 

Sizleri saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Aydın. 
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Ahmet Bey, Tüzük’te olmayan bir hakkı 

mı kullanıyorum ben? 
KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) – Ahmet Bey, biz de seni kınıyoruz. 
BAŞKAN - Lehinde söz isteyen Agâh Kafkas, Çorum Milletvekili. 
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Buyurun Sayın Kafkas. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Neye göre istedi? Neyi istedi? 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, biraz önce istendi. Şu söz 

dağılımı neye göre yapılıyor? 
BAŞKAN – Sayın Kafkas, buyurun… 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kameraya bak, kameraya! Hani demin 

“Yazılı var” dedin, şimdi ne var? 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Kamer’in avukatı mısın sen? 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, daha önce bizim burada 

aldığımız kararlar var, aldığımız Danışma Kurulu kararları var. “O gün 
bitmezse ertesi gün devam eder.” diyor. Böyle bir ibare yok burada. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kafkas. 
AGÂH KAFKAS (Çorum) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Başkanlığın tutumu lehinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Gecenin bu saatinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
demokrasimizin daha sağlıklı işlemesi, halkın iradesinin daha sağlıklı 
yansıması konusunda, uzun bir çalışma sonucunda oluşturulmuş seçim 
kanununu tartışıyoruz. Demokrasi, hepimiz için gereken ve hepimizin mutabık 
olduğu bir düzenleme, bir davranış biçimi, bir yaşam biçimi. Demokrasi 
başıboşluk değil, demokrasi bir disiplin rejimi ve hiçbirimiz geçerken buraya 
gelmedik, halkın iradesiyle geldik ve halkın iradesini ve rolünü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin hiçbir üyesinin küçümseme hakkının olmaması gerektiğini 
düşünüyorum.  

Şimdi burada, değerli konuşmacılar çıkıyorlar: “Sayısal gücünüz…” 
Sayısal güç dediğiniz, milletin gücü, milletin iradesi. Biz geçerken “Şu kadar 
sayıda milletvekili olalım” diye karar verip de şu kadar sayıda milletvekili bir 
araya gelip burada oturmadık ki. Halkın iradesi, bu Mecliste hangi sandalyede 
kaç kişinin… 

ŞENOL BAL (İzmir) – O iradeye layık olun. 
FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) – Sen muhalefete layık ol da… 
AGÂH KAFKAS (Devamla) - …kaç kişinin oturacağına… 
ŞENOL BAL (İzmir) – Biz layığız. 
AGÂH KAFKAS (Devamla) - …yüce millet karar verir. Cumhuriyet 

tarihimiz boyunca böyle olmuştur. Bundan sonra da bu sıralara oturma hakkını 
-kim kaç tane sıraya oturacaksa- milletin iradesi belirler ve milletin iradesine 
hepimiz saygılı olmak durumundayız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
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ŞENOL BAL (İzmir) – İyi yolda kullanın bu iradeyi. 
AGÂH KAFKAS (Devamla) – Bu iradenin doğru kullanılıp 

kullanılmaması konusunda herkesin özgürlüğü vardır. Bu millet, iradesini 
doğru kullanmayan, kendisine verdiği emaneti doğru kullanmayanlara her 
zaman anladığı dilde cevabını vermiş, tasfiye etmiştir; “Bu benim 
koltuğumdur, sen burada oturamazsın, kalk.” demiştir ve kaldırmıştır. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Millî irade sana verdi, yolsuzluk yapacaksın, 
değil mi? 

ŞENOL BAL (İzmir) – Hukukun arkasından dolaşacaksınız. 
AGÂH KAFKAS (Devamla) – Onun için, değerli milletvekilleri, hepimiz 

demokrasinin kodları konusunda, yüce Meclisin mehabeti konusunda daha 
duyarlı olmak durumundayız. Parlamentoya olan saygınlık, bu yüce Meclisin 
çatısı altındaki her milletvekilinin temel görevidir.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Tabii, tabii. İmzalarla onu sağladınız zaten, 
çakma imzalarla Anayasa değişikliği getirdiniz. 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – İmzayla Anayasa değişikliği getiriyorsunuz, 
ondan sonra saygıdan bahsediyorsunuz! 

AGÂH KAFKAS (Devamla) – Bu yüce Mecliste kimin nasıl hareket 
edeceğine dair de… 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sahte oy pusulaları gönderdiniz 
kardeşim! Daha ne konuşuyorsunuz ya? Sahte oy pusulası göndermediniz mi? 
Mehabetten bahsediyor. 

AGÂH KAFKAS (Devamla) – Her milletvekili, milletin vekilleri 
tarafından belirlenmiş Anayasa ve İç Tüzük’teki kurallar çerçevesinde 
davranmak zorundadır ve Meclis Başkanlık Divanı da bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da yasaların ve İç Tüzük’ün kendisine verdiği haklar 
çerçevesinde yüce Meclisi yönetmek durumundadır.  

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Ne zaman yönetti? Cumhurbaşkanlığı 
Vekilliği yaparken geldi burada Meclisi yönetti! 

AGÂH KAFKAS (Devamla) – Şimdi, tabii, milletin iradesi konusunda, 
Meclisin iradesi konusunda, gerçekten bunu hazmetmek durumundayız. 
Hazmetmek durumundayız, yoksa… 

İSA GÖK (Mersin) – Bir şey söyleyeyim mi? İyi bir iş yapmak istiyor 
musun? Teşekkür et, geç, otur Allah aşkına! Bu saatte iyi bir iş yap, hadi! 

AGÂH KAFKAS (Devamla) – Gerçekten bu milletin ölçüsü şaşmaz ve 
mutlaka ölçüsü doğrudur. Onun için, milletin iradesini küçümsemeye kimsenin 
hakkı yok; milletin vermediği hakkı da kimsenin kullanmaya hakkı yok.  
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O nedenle, Sayın Başkan, ben tutumunuzu alkışlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)  

ŞENOL BAL (İzmir) – Oh, oh! Alkışlayın, alkışlayın! Bravo! 
AGÂH KAFKAS (Devamla) – Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 

bu tutumunuzun, bu Mecliste bütün milletvekillerine güven veren bu 
tutumunuzun devamını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kafkas. 
Tutumumda bir değişiklik olmamıştır.  

  



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2237 
 

İki üniversite kurulmasıyla ilgili tasarıların görüşülmekte olan 487 sıra 
sayılı tasarıya ek madde olarak eklenmesinin İç Tüzük’e aykırı olup 
olmadığı hususunda 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 86 14.04.2010 616-620 Nevzat 
Pakdil 

Fatih 
Metin 

Yaşar 
Tüzün 

 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Efendim Sayın Genç? 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, biraz önce aldığınız bir vakıf 

üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun bu gündemin 441’inci işlem görmüş 
ve 160’ıncı sırasında. Burada Bezm-i Alem ise 461 sıra sayısıyla 168’inci 
sırasında gündemin. Şimdi, gündemi sırasına göre görüşmek zorundayız. 
Şimdi, bir önergeyle gündemin en sonundaki bir kanun tasarı ve teklifini getirip 
burada değiştiremezsiniz, bu mümkün değil. O zaman Danışma Kurulu kararı 
alıp onları başa getirmemiz lazım, yoksa nasıl yapacaksınız? O konuda çok 
büyük hata yapıyorsunuz. Yani sıra sayısını almış, gündemin 160 ve 168’inci 
sırasında. E, nasıl önergeyle başa alınıyor efendim? O zaman bunu bir usul 
tartışmasına açalım. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Katılıyoruz efendim, doğrudur. 
BAŞKAN – Sayın Genç, arkadaşlarımla tekrar, bir yanlışlığa mahal 

vermemek için istişare ettik.  
O tasarılar gündemdeki yerinde duruyor. Burada önerge verilerek yeni bir 

madde ihdası söz konusudur. Komisyon da bu maddeye salt çoğunluğuyla 
katıldığı için önerge işlemini usule uygun olarak tamamladık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, isterseniz bu konuda bir usul 
tartışması açalım. 

Peki, o raporlar ne olacak efendim? Efendim, gündemi değiştiriyorsunuz.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Gündemi değiştirmiyoruz hayır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani İç Tüzük’ü ihlal ediyorsunuz. Olur mu 

şimdi? Orada rapor yazılmış, Millî Eğitimden geçmiş, rapor yazılmış, gelmiş 
gündemin 160 ve 168’inci sırasına girmiş. Şimdi siz o sırayı beklemeden bir 
önergeyle alıyorsunuz. Bu daha Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde 
görülmemiş bir şey. Onun için bence bu yapılan şey usulsüzdür efendim… 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım, konuştuğumuz zaten 
2809 sayılı Kanun.  

BAŞKAN – Sayın Genç, burada, bir önergeyle yeni bir madde ihdası 
olarak görüştük bunu yani o maddeler, o tasarılar yerinde duruyor yani yeni bir 
işlem yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ama o, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gündeminde olmayan bir konuyla ilgili olacak yani bu önerge Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündemine girmiş.  

BAŞKAN – O, gündemde duruyor, bunu yeni bir önergeyle yapıyoruz. 
Herhangi bir ihtilaf yok Sayın Genç bu hususta yani… 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, Sayın Başkan, burada çok açık hata 
var. Burada, isterseniz usul tartışmasını konuşalım.  

BAŞKAN – Hayır… Usul tartışması açmayayım ama görüşünüzü ifade 
etmek için size kısa bir söz verebilirim. Usul tartışması açmam bu hususta yani 
söyleyecek bir şey yok, usul tartışması açacak bir şey yok ama kısa bir 
açıklama vereyim size, buyurun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Peki… 
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen, sakin olalım yani bir milletvekilimizin bir 

konuyla ilgili olarak bir açıklaması var, bir itirazı var. Onu bir değerlendirelim.  
Buyurun Sayın Genç. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, neye göre söz verdiniz? Usul 

tartışması mı açtınız? 
BAŞKAN – Hayır, açmadım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Usul tartışması, başka söz veremez ki… 
BAŞKAN – Açmadım. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Neye göre söz verdiniz? 
BAŞKAN – 69’a göre verdim.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Sataşma mı? 
BAŞKAN - Bir açıklama talebiyle ilgili olarak verdim.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Yerindense… 
BAŞKAN – Yok… 
OKTAY VURAL (İzmir) - Kısa bir… İç Tüzük’ün hangi maddesine göre? 
BAŞKAN – Yok, o 60 ayrı, 60 ayrı… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, İç Tüzük’ün hangi maddesine göre 

verdiğinizi öğrenmek istiyorum.  
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BAŞKAN - 69’a göre verdim Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, yani 69’a göre bir söz talebi yok, 

sataşma söz konusu değil; doğrudan doğruya usul tartışması açtığınızı 
söylüyor.  

Evet, ben de aleyhinde… 
BAŞKAN – Bir dakika Sayın Vural. 
Evet, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, 

üç dakika verdiniz Sayın Başkan. Bu usul tartışmaları… 
OKTAY VURAL (İzmir) – On dakika… 
BAŞKAN – Usul tartışması açmadım, size görüşünüzü açıklamak için 

verdim. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Olur mu? Yani, böyle bir şey yok. Ne 

sataşmadan istedim ne de sizin tutumunuzla...  
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, o zaman yerinden söz verin. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben tutumunuz hakkında istedim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN – Sayın Genç, usul hakkında vermedim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – O zaman yerinden söz verin. 
BAŞKAN - O zaman… Hayır, hayır, şimdi, şeyin içinde değil. Bakınız… 

(Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum. 

*** 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86’ncı 

Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum. 
487 sıra sayılı Tasarı’nın görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükûmet yerinde. 
Biraz önce Sayın Kamer Genç Bey’i kürsüye davet etmiştim, kısa bir 

açıklama yapmak üzere. Arkadaşlarımla tekrar istişare ettik. Yani 69’uncu 
maddenin sadece sataşma gerekçesiyle değil, açıklama gerekçesiyle de 
kullanıldığını arkadaşlarımız arasında görüştük. İsterse kendisine yerinden, 
isterse buradan açıklama fırsatı vereceğim. 

Buyurun. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bu daha başka bir usul şeyi. 

Bundan sonra her milletvekilinin bir açıklama yapma isteğini kürsüden 
yaptırmak zorunda kalırsınız. Hayır, olmaz Sayın Başkanım. Bakın, diyor ki: 
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“Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine 
atfolunan milletvekillerinin konuşma yapabilme hakkı vardır.” Dolayısıyla 
böyle bir olay yokken kürsüden söz vermeniz doğru değil. Bundan sonra her 
milletvekili yapar. Bu, Meclisin çalışma usullerine uygun değildir, o bakımdan 
usul tartışması açın. Süre takdiri size aittir. İç Tüzük’e uymamız gerekiyor. 
Yerinden söz verseydiniz diyecek bir şeyim yoktu. 

BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen… Sayın Vural, bir usul noktasındaki, 
Meclisin çalışması noktasındaki bir hassasiyeti dile getiriyor. Arkadaşlarla 
görüştük. Buradaki husus yani Sayın Vural’ın  söylemek istediği husus 
“Başkan usul tartışması sırasında en fazla 4 kişiye veya daha az kişiye, lehte ve 
aleyhte  olmak üzere söz verebilir, bu süreyi de kendisi takdir eder. Bu konuyu 
kullanmanız daha uygundur çalışmalar açısından.” diyor.  

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben de zaten ona göre söz istedim. 
BAŞKAN – Efendim… 
KAMER GENÇ (Tunceli) -  Ben 63’üncü maddeye göre söz istedim.  
BAŞKAN – Ne için istediniz?  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Meclisin çalışma usullerine…  
BAŞKAN – Bakın Sayın Genç, biraz önce zaten konuyu görüşmeye 

başladık. Şu anda bu yaptığımız ilgili önergeyi görüşüyoruz zaten o şeyin 
içerisinde.  

Üç dakikalık süre vereceğim dediğiniz usul noktasında Sayın Genç’e, 
isterseniz size de söz hakkı verebilirim. Konuyu o şekilde bağlıyoruz.  

KAMER GENÇ (Tunceli) – Neyse, üç dakika bir konuşayım, anlatayım. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bu İç Tüzük. Lütfen İç Tüzük’ü 

delmeyelim. Üçer dakika söz verin, isterseniz bir dakika verin ama İç Tüzük’e 
uymak esas olsun.  

BAŞKAN – Sayın Vural, ben bir şey demedim, zaten sizinle aynı şeyi 
konuşuyoruz, aynı ifadeyi kullanıyorum.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, usul tartışması mı açıyorsunuz? 
BAŞKAN – Evet.  
O konuyla ilgili olarak Sayın Genç, üç dakikalık süre veriyorum, usul 

noktasındaki görüşünüzü alıyorum.  
Buyurun efendim.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, değerli milletvekilleri, burası Türkiye 

Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usulü İç Tüzük’te 
belirtilmiştir. Söz vermenin usulleri vardır. Birincisi, 60’ıncı maddeye göre, çok kısa 
bir sözü olan milletvekiline yerinden söz verilebilir, bir de sataşmadan söz istenebilir, 
bir de Başkanı çalışma usullerine davete göre söz verilebilir.  
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Şimdi, olay şu: İki tane rapor, iki üniversiteyle ilgili rapor Millî Eğitim 
Komisyonundan geçmiş, gelmiş, gündeme girmiş, bu sıra sayılarını almışlar. 
Yani bu Meclis kurulduğu günden bugüne kadar… Sıra sayısı almış, gündemin 
160 ve 168’inci sırasında bekliyor bu üniversiteler.  

Şimdi bunları, Meclisteki milletvekillerinin konuşma hakkını ortadan 
kaldırmak için… Normal olarak bu raporlar buraya geldiği zaman, bütün gruplar 
ayrı ayrı tümü ve maddeleri üzerinde söz alacak, önerge verecek, konuşacak. 
Şimdi, bunları ortadan kaldırmak için, iktidar partisi tutuyor, başka bir kanunu, bir 
önergeyle, o altı maddelik bir kanunu tek bir madde hâline getiriyor. Bu, tamamen 
Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıştırılamaz hâle getirmektir.  

O 168’inci ve 160’ıncı sıradaki kanun tasarı ve tekliflerini gündemin 
1’inci sırasına almanın usulleri nedir? Danışma Kurulu kararıyla olur veyahut 
grup önerisiyle gelir. Burada Genel Kurulun karar vermesine bağlı.  

Şimdi, biz bu önergeyle böyle şey edersek bundan sonra iktidar partisi ne 
yapacak? Bir kanun getirecek, oraya komisyonu da oturtacak, bütün sıradaki 
kanunlar -hiç Mecliste müzakere imkânını ortadan kaldırmak suretiyle- buraya 
gelecek, bir maddeyle bunları müzakere edecek. Bu, Meclisin çalışma 
usullerine de aykırıdır, İç Tüzük’e de aykırıdır. Bana göre bununla ilgili bir 
Anayasa Mahkemesine gidilirse İç Tüzük’e aykırı, İç Tüzük’ün 
değiştirilmesine ilişkin bir şeyden dolayı bu iptal edilir.  

Şimdi bunları çıkardık. Peki, 160’ıncı ve 168’inci maddesindeki bu 
raporlar ne olacak, nasıl olacak? O rapor orada bekliyor. Sen onun 
müzakeresini... Bir önergeyle onu fiilen kanunlaştırıyorsun. Bunlar olmaz 
arkadaşlar. Her şeyi usulüne göre yapmamız lazım ve Sayın Başkanlık 
makamında oturan evvela Meclis Başkanının bu işleri dikkatle gözetmesi 
lazım. Yani Meclisin İç Tüzük hükümlerine göre çalışmasını sağlamak Meclis 
Başkanlık Divanının görevi. Burada milletvekilleri… Nitekim birinci kanunda 
biz fark edemedik bunu. Ne olacak, yani böyle hep usulsüzlük mü yapılacak? 
Onun için, bu önergeyi bence müzakere etmememiz lazım. Öteki önergenin de 
-teklifte- tekriri müzakere suretiyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) – Sayın Başkan... 
Kabul ettiğimiz öteki üniversiteyle ilgili -İç Tüzük’te hüküm var- orada 

yapılan bir hata nedeniyle onu da tekriri müzakere suretiyle bu tasarı 
metninden çıkarırsak, bana göre İç Tüzük hükümlerine uygun hareket ederiz.  

Ama çoğunluk bizde, biz yaptık, oldu diyorsanız bence haksız. Yani İç 
Tüzük’ün açıkça ihlali anlamına gelir ve iktidar partisinin bunu halletmesi 
lazım. Yoksa böyle, arkadaşlar, kanun olmaz. Şimdi, yani demin de söylediğim 
gibi o zaman siz bir tane kanun maddesini getirirsiniz, orada yirmi tane sırada 
bekleyen kanunları getirirsiniz, ona monte edersiniz, bu iş biter. Böyle bir şey 
olmaz yani. Böyle bir Meclis çalışma usulü olmaz.  
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Doğrusunu söylüyoruz ama doğrusunu ister takdir edersiniz, etmezsiniz, o 
sizin bileceğiniz iş. Ama Sayın Başkan, sizden rica ediyorum, bu Meclisi İç 
Tüzük’e ve Anayasa’ya göre çalıştıracak makam Meclis Başkanlık Makamıdır. 
Burada açık hata var. Bence, bu önergeyi işleme koymayalım. Öteki kabul 
edilen maddeyi de tekriri müzakere yoluyla teklif metninden veya tasarı 
metninden çıkaralım. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Vural, buyurun efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Ben de lehte istiyorum efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Gerçekten İç Tüzük önemli, çünkü bizim buradaki konuşmalarımız, 

özellikle İç Tüzük’le bağlanan hususlar bir milletvekilinin ve parti gruplarının 
haklarını oluşturur. Dolayısıyla, bu kürsüye çıkmanın yolu yöntemi bellidir, 
hakları bellidir. Dolayısıyla “Ben açıklama yapmak istiyorum.” diyen herkesin 
bu kürsüye çıkması Mecliste gerçekten İç Tüzük’ün ihlali olur. O bakımdan, bu 
konuyu bir usul tartışmasıyla sürdürmeniz bence yerinde olmuştur. 

Sayın Başkanım, tabii yanlış olan husus şu, aslında yapılması gereken 
şuydu: Geri alması gerekiyordu Hükûmetin, yani Hükûmetin öncelikle bu 
tasarıları geri alması gerekiyordu. 75’inci maddeye göre, gündeme alınmışlarsa 
geri alınmaları için Genel Kurulun karar vermesi gerekiyordu. Gündemi olan 
bir konu artık Genel Kurulun gündemindedir ve bunların öne alınması da ancak 
Danışma Kurulu kararı ve Meclisin kararıyla olur. Dolayısıyla, öncelikle 
Hükûmetin hemen, ivedilikle yazıyı yazması ve bu kanunları geri çekmesi 
gerekiyordu ki, Meclis Genel Kurulunda o zaman bir önergeyle Genel Kurul ve 
milletvekillerinin bu konuda talepleri, açıkçası sözleri olacaktır. Bunlar ihlal 
edilmiş olmazdı.  

Bir diğer konu da Sayın Başkanım, tabii, biliyorsunuz, komisyon 
üyelerinin aykırı konuşma yapması ancak ve ancak raporda bir muhalefet 
şerhine bağlı. Şimdi, böyle olunca da, tabii gerçekten Sayın Sağlam ve diğerleri 
diğer komisyon raporuna onay verdiler “Ben bu raporun görüşülmesini 
istiyorum:” dediler. Şimdi Komisyon o raporun görüşülmesini engelleyen bir 
adım attı. Şimdi, nasıl bunu yapacağız? Yani bir komisyon üyesi o raporun 
hilafına bir adım atmış oldu. Dolayısıyla gerçekten bu konuda öncelikli olarak 
yapılması gereken iş -ben bu konuda uyarıyorum Hükûmet olarak, bugün 
görüşülmeyecek bu- açıkçası bilemiyorum bugüne kadarki görüşmeler ne olur 
ama Hükûmet öncelikle bu tasarıları geri çekmelidir, Genel Kurulun oyuna 
sunmalıdır ve ondan sonra bunlarla ilgili adımlar atılmalıdır.  

Sayın Başkanım, biliyorsunuz, özellikle Danışma Kurulu işlerin görüşme 
sırasını belirlediğine göre, bu yöntemle Komisyonun görüştüğü raporları dolanmak 
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söz konusu olabilir. Bu durum da son derece… Mesela, bir komisyonun görev 
alanına giren bir konuyla ilgili bir başka kanunda bir önergeyle geçirdi, “Salt 
çoğunlukla katılıyorum.”, o komisyonun görüşü de burada ifade edilmemiş olur. 
Zannederim burada düğme yanlış iliklendi, geri alınması gerekiyordu. Geri 
alınmadan bunların önergeyle gündeme gelmesi doğru değil. Hükûmetin, 
gerçekten bu tasarıların arkasında imzası olanların Parlamentoda ne 
görüşüldüğünü, hangi önergeler verildiğini dikkate alması lazım.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OKTAY VURAL (Devamla) – Doğrusu, burada katılmadığım bir husus 

da Sayın Başkanım, şudur: Hükûmet orada duruyor, tasarısı gündemde, bir 
önergeyle o tasarı ortadan kaldırılıyor, Hükûmet de “katılıyorum” diyor. Yani 
şimdi neye katılıyorsunuz siz? İşte, açıkçası bu konularda bilmeden parmak 
kaldırmak doğru değil. O bakımdan İç Tüzük gereğince, İç Tüzük uyarınca 
gerçekten çok yanlış birtakım adımların atılmış olduğunu görüyoruz. Henüz 
yürütme ve yürürlük görüşülmediğine göre bu konuda zannederim Başkanlığın 
tezekkür edeceği bir tavır olabilir.  

Ben, söz verdiğiniz için teşekkür ederim. 
Saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Vural. 
Sayın Anadol, iki aleyhte oldu, şimdi size lehte söz vermem lazım. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Lehte… 
BAŞKAN – Buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan, söz verdiğiniz için 

teşekkür ederim. 
Şimdi, niye lehte söz aldım önce onu söyleyeyim: 69’a göre değil, usul 

tartışması açtığınız için yaptığınız işlem doğrudur, destekliyorum. Eğer, usul 
tartışması açılmasaydı o zaman İç Tüzük’e aykırı bir işlem yapmış olacaktınız, 
onun için yaptığınız bu doğru işlem nedeniyle hem katılıyorum size hem 
teşekkür ediyorum. 

Ancak, buradaki uygulamalar emsali de yoksa ve o uygulamalar geçerli 
sayılırsa kelimenin tam anlamıyla, sözcüğün tam anlamıyla kötü misal emsal 
hâline geliyor. Aradan üç sene geçiyor, ona benzer bir olay meydana 
geldiğinde “Efendim üç sene evvelki uygulama böyleydi.” denerek, kötü misal 
gösteriliyor ve yanlış uygulama doğru hâlde imiş gibi ikinci kez uygulanıyor, 
üçüncü kez uygulanıyor ve bu uygulama, yanlış uygulama Meclisin günlük 
işlerine, yasa çıkarma işlerine aykırı bir şekle bürünüyor.  

Şimdi arkadaşlar, bugün, şu anda görüştüğümüz kanun tasarısı 487 sıra 
numarası almış. Kaç madde bu? Beş madde. Şimdi, bunun içine bir önergeyle 
461 sıra sayısı alan ve dört maddeden ibaret olan, gündemde bekleyen bir 
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teklifi alıp dört maddelik kanunu bir madde hâlinde görüştüğümüz bir başka 
sıra sayısı alan bir teklifi bu tasarıya monte ediyoruz. Böyle bir uygulama yok. 
Şimdiye kadar bir önergeyle sıra sayısı başka olan bir teklif veya tasarıyı bir 
başka teklif veya tasarının içine monte etme uygulamasını ben hatırlamıyorum 
arkadaşlar. Dolayısıyla, yanlıştan dönmek lazım.  

Ayrıca, saydığım kadarıyla -orada da açıklık gerekiyor- önerge 87’nci 
maddeye aykırı, beş yüz kelimeden fazla. Bir özeti var mı bilmiyorum -onu da 
soruyorum Divandan- eğer bir özet yoksa önerge şekil bakımından da yanlış, 
geçersiz, beş yüz kelimeden fazla, saydım. 

Şimdi, acele işe şeytan karışır derler, bu tür acele uygulamalarla üniversite 
kuruyoruz, üniversiteler kuruyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – Ciddi iş yapıyoruz, bu yaptığımız 

ciddi işi sakatlamayalım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Arkadaşlar, bir arkadaşımızın daha söz talebi var, o söz 

talebinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

Sayın Elitaş, buyurun efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, tutumunuzun lehinde söz 

aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  
Aslında, yaptığımız işlem, biraz önce verdiğimiz, 63’üncü maddeyle ilgili, 

Başkanlığın… “Görüşmeye yer olmaması, Başkanı gündeme veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne 
alma veya geriye bırakma gibi usule ait konular diğer işlerden önce konuşulur.” 
Şu anda biz, 487 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nı yani 2809 sayılı YÖK 
Kanunu’nda değişiklik yapan tasarıyı görüşüyoruz. Verilen ek madde 
önergeleri tamamıyla 2809 sayılı Kanun’la ilişkili olduğundan dolayı, yeni bir 
gündem ihdas etme şeklinde ileri sürülen savların yerinde olmadığını ifade 
etmek gerekir çünkü gündemin 160’ıncı sırasında olan kanun tasarısı hâlen 
yerinde duruyor. Biraz önce konuşmacı arkadaşımız ifade ederken “Hükûmet 
yetkilileri veya iktidar partisi, gündemin sırasında olan herhangi bir kanunu 
komisyonun çoğunluğunu buraya oturtarak istediği maddeleri ilave eder.” 
şeklindeki ifadesi, tamamen bugüne kadar uygulanmış kurallara aykırıdır ve İç 
Tüzük’e de aykırıdır  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Öyle oldu.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …çünkü bizim, Başkanlık Divanının ve 

grupların bu konudaki aldıkları mutabakat İç Tüzük gereği. 87’nci maddede de 
zaten önergelerle ilgili durum açıkça ifade edilmiş. 87’nci maddede ne diyor? 
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Görüşülmekte olan konuyla alakası olmayan önergeler alınmaz. Görüşülmekte 
olan konuyla, kanun tasarısıyla çok yakından ilgili olduğunu… Hatta öyle bir 
şey ki, mesela 2809 sayılı Kanun’un şu anda biz 5’inci maddesinde bir 
değişiklik yapmaya kalksak farklı bir şekilde aynı Kanun’da özellik 
değiştirdiğinden dolayı bunu yapabiliriz ama yükseköğretimin işleyişi ve 
usulüyle ilgili bir düzenlemeyi yapmaya kalktığımız takdirde, Başkanlık 
Divanının ve İç Tüzük’ün emredici hükümlerine göre buraya madde ihdas 
etmemiz, ilave etmemiz mümkün değil.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Yok, yok, öyle bir şey yok. Danışma 
Kurulu kararı yok, grup önerisi yok.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bizim yaptığımız iş hem 87’nci 
maddedeki önerge usullerine uygun, 2809 sayılı Kanun’la, verdiğimiz önerge 
tamamen usulüne uygun bir şekilde olmuştur. Açıkçası bunu “İç Tüzük’e 
aykırı” diye ifade etmek, bu konuda da usul tartışması açmak… 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – GDO gibi bir şey oluyor, GDO... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …usulün bilinmediğiyle ilgili bir 

konudur diye ifade ediyorum.  
Sayın Başkanım, aslında usul tartışması da… Çünkü 63’üncü madde açık; 

gündeme davet etmek. Bizim gündemimiz 2809 sayılı Kanun. Kırmızı 
gündemdeki, sıralamadaki neyse o, aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya ek 
madde de ilave edebiliriz, geçici madde de ilave edebiliriz, maddenin 
çıkarılması konusunda da önergeler verebiliriz.  

Bu konuda… Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Başkanlığın tutumu hakkında bir 
gelişme, değişme olmamıştır.  

Çalışma süremiz dolmuştur.  
Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla 

görüşmek için 15 Nisan 2010 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 
13.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
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“Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” kısmında bulunan sunuşlar 
yapılmadan doğrudan grup önerileriyle Genel Kurulu çalışmaya 
başlatmasıyla İç Tüzük’ü ihlal edip etmediği konusunda Oturum 
Başkanının tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 88 19.04.2010 772-787 Mehmet Ali 
Şahin 

Murat 
Özkan 

Harun 
Tüfekci 

 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, Genel Kurula 

Başkanlığın sunuşları yapılmadan doğrudan grup önerileriyle Genel Kurulu 
çalışmaya başlattınız. Açıkçası usule aykırı davranılmıştır ve İç Tüzük 
63’üncü madde uyarınca söz talebinde bulunuyorum.  

BAŞKAN – Sayın Okay, şu anda sunuşları yapıyoruz. Sunuşlarda… 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın İçli’nin konuşması… 
BAŞKAN – Sunuşlarda önümüzde ne varsa sizlere onu takdim ettim. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın İçli’nin konuşması nedir Sayın 

Başkan? Ayrıca… 
BAŞKAN – İç Tüzük 19’a göre verilen grup önerileri sunuşlar 

bölümünde değerlendirilir. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, hem grup yoktu, ayrıca 

da zatıaliniz orada, biraz evvel itiraz ettiğimizde “Benim önüme hiçbir sunuş 
gelmedi.” dediniz. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanısınız ve siz 
“Önüme sunuş gelmedi.” dediniz. 

BAŞKAN – Sunuş derken, siz dediniz ki “Sunuşlarda araştırma 
önergeleri görüşülür.” dediniz. Araştırma önergeleriyle… 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Bir dakika Sayın Başkan… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Evvela bir dinleyin Sayın Başkan. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Bunu diğer grup başkan vekillerinin 

de tanıklığında ifade ettiniz. Şimdi, önünüzde sunuş olduğunu ifade 
ediyorsunuz. Sayın Başkan, böylesine bir şey, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı sıfatına yakışmıyor, rica ederim... 

BAŞKAN – Sayın Okay, teşekkür ederim de... 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – “Önüme sunuş gelmedi.” diyen bir 

Başkanı… 
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BAŞKAN – …benim demin burada size ifade ettiğimi, lütfen, niye farklı 
şekilde değerlendiriyorsunuz? 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, biraz evvel ifade 
etmediniz mi siz? 

BAŞKAN – Siz dediniz ki: “Araştırma önergeleri okunurdu.” Ben de: 
“Araştırma önergeleriyle ilgili sunuşlarda herhangi bir şey yok.” dedim ben 
size. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – “Önüme gelmedi.” dediniz. 
BAŞKAN – Gelmedi. Gelse okuturum tabii. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Doğrudan grup önerilerini okuttunuz. 
BAŞKAN – Şimdi ne istiyorsunuz efendim? 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Efendim, sunuşları yapmama 

kararlılığınızdan dolayı usul tartışması açmak istiyorum. Bizim itirazımız 
üzerine sunuşları getirttiniz, o anlaşılıyor. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan… 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Doğrudan doğruya gündeme geçmek 

istediniz. 
BAŞKAN – Şimdi bakın, 63’te, birkaç nedenle usul tartışması açılabilir. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Evet… 
BAŞKAN - Siz bu nedenlerden hangisine dayanarak usul tartışması 

istiyorsunuz efendim? 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Başkanlığın sunuşlarını okumadan ve 

Başkan olarak önünüzde de sunuş olmadığını ifade ederek ve sunuş 
yapmayacağınız ve “grup önerileriyle başlatacağım” beyanınız nedeniyle usul 
tartışması açıyorum. 

BAŞKAN – Sayın Okay, şu anda zaten Başkanlığın Genel Kurula 
sunuşlarını görüşüyoruz. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Şu anda dört tane grup önerisi var. Grup önerisi, Başkanlığın 

Genel Kurula sunuşlarıyla ilgilidir, biz onu yapıyoruz. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, şu an önünüzde, 

Mecliste olan araştırma önergeleri, okunmamış olan genel görüşmeler var mı 
yok mu? 

OKTAY VURAL (İzmir) – Önünüzde yok. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Yok. 



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

2248 
 

OKTAY VURAL (İzmir) – Talimat verdiniz mi bu konuda? 
BAŞKAN – Yani burada, araştırma önergelerini sunuşlarda okuma diye 

bir mecburiyet mi var? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet. Okunmadan nasıl gündeme alacağız? 
BAŞKAN – Nerede yazıyor efendim bu? Mutlaka, Genel Kurul 

açıldığında araştırma önergeleri okunur diye bir kural mı var İç Tüzük’te? 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Evet. 
BAŞKAN - Okuyun, söyleyin efendim bana. Nerede var? Hayır, efendim, 

yok böyle bir şey. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, bu ne? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Siz bastınız, biz basmadık.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Bakın: “Başkanlığın Genel Kurula 

Sunuşları…” 
OKTAY VURAL (İzmir) – Araştırma önergeleri okunmadan nasıl 

gündeme alınacak? 
BAŞKAN – Evet. E, biz de şu anda Genel Kurula sunuşları görüşüyoruz.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, araştırma önergeleri 

önünüzde var mı, yok mu? 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan… Sayın Başkan… 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Genel görüşme talepleri önünüzde var 

mı, yok mu?  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, 63’e göre…  
BAŞKAN – Peki efendim,  siz 63’e göre usul tartışması mı istediniz?  
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Evet efendim. 
BAŞKAN – Peki efendim, buyurun.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, aleyhte… 
BAŞKAN – Peki, buyurun.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Meclis olağanüstü bir gündemle Genel Kurul görüşmelerini yapmak üzere ve 
AKP…  

BAŞKAN – Sayın Okay, affedersiniz, bir uyarıda bulunmayı ihmal ettim, 
sürenizi ilave edeceğim.  
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Lehte ve aleyhte 2 arkadaşımıza usul tartışmasıyla ilgili söz vereceğim.  
Süreniz beşer dakikadır efendim.  
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) – Sayın Başkan, anlıyorum, aslında bu 

tartışmaya hiç gerek yoktu. Meclisin olağan gündem akışında Meclis 
Başkanlığına siyasi parti grupları tarafından verilmiş olan, grupların veyahut 
da milletvekillerinin araştırma önergeleri, genel görüşme önergeleri veyahut 
da gensoru önergeleri öncelikle Meclis çalışmasında gündem dışı söz 
alınmasından sonra, gündem dışından sonra Genel Kurula Başkanlığın Sunuşu 
bölümünde yer almaktadır. Nitekim, Başkanlık tarafından dağıtılan gündemde 
de “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” yer almaktadır, ilk sırada. Ancak her 
nedense Sayın Başkan, bu konuda kendisini ikaz ettiğimizde, kendisinin 
önünde Meclis araştırma önergeleri ve genel görüşmelerin Başkanlık 
makamına getirilmediği, o nedenle de doğrudan grup önerileri görüşmelerine 
başlandığını ifade etti. Bu, Anayasa görüşmelerinde Sayın Başkanın, daha 
dakika bir gol bir, İç Tüzük’ü ihlal etme kararlılığının net ifadesidir. Bu 
Parlamentoyu, çok doğal, siz çalıştırmak isteyebilirsiniz Sayın Başkan ama bu 
Parlamentoyu çalıştırırken İç Tüzük’e uyarak çalıştıracaksınız, İç Tüzük’ü 
ihlal etmeden çalıştıracaksınız ve biraz evvel söylediğinizi, Meclis personeli 
tarafından, Başkanlık Divanında görev yapanlar tarafından eğer böyle bir 
evrak verilmediyse o personele de bu evrakı niye vermediklerini soracaksınız. 
Anayasa görüşmelerini bir an evvel, apar topar oldubittiye getirmek için 
Meclis personelinin de zan ve töhmet altında kalacağı ama AKP Grubu 
anlayışı içerisinde ve AKP milletvekili anlayışı içerisinde bir Meclis 
Başkanlığı görevini sürdürmeniz mümkün değildir.  

Sayın Başkan, bu Parlamentoda, açıkçası bu pazartesi gününden itibaren, 
bizzat sizin gözetiminizde çok ciddi ihlaller yaşanmaktadır. 23’üncü 
Parlamento Döneminde hiçbir şekilde, salı günü haricinde, grup toplantıları 
Meclis TV’den verilmediği hâlde ve bu konuda geçmişte de bu dönem için 
siyasi parti gruplarının böylesine Başkanlığa başvuruları olduğu hâlde 
maalesef onlara olumlu yanıt verilmemiş ama bugün AKP Grup toplantısı, 
yine bizzat sizin bugünkü Danışma Kurulundaki beyanınızdan da anlaşıldığı 
üzere, sizin olurunuzla Meclis TV’den naklen verilmiştir.  

SONER AKSOY (Kütahya) – İnsaf yani, insaf! 
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burası Türkiye 

Büyük Millet Meclisi. Sayın Başbakan grubunu toplayabilir. Grubunu salı 
toplar, çarşamba toplar, pazartesi toplar. Bunlar pazartesi günü de özel 
TV’lerden verilebilir ama Meclis kurallarla çalışır. Meclis, AKP’nin arzusuna 
göre, istediği zaman dilimine göre ve istediği gibi çalışmaz. Meclisteki 
çalışmayı da, tarafsız olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu 
sorumluluğu taşımakla yükümlüdür. Eğer AKP Grubu tarafından sunulmuş olan 
Anayasa değişiklik teklifinin bir an evvel görüşülmesi amacıyla Parlamentonun 
denetim yollarının tamamen kapatıldığı bir aşamada kalkıp da siz Genel Kurula 
Meclis Başkanlığının sunuşlarını da yok farz ederek ve bunları okutmadan 
geçerseniz, bu Parlamentoda eylemli olarak İç Tüzük ihlali yaparsınız.  
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Sayın Başkan, bu tutumunuzdan ve bu anlayışınızdan vazgeçmeniz 
gerekir çünkü anlaşılan o ki, bu Parlamentoda Anayasa değişikliğiyle ilgili çok 
ciddi tartışmalar yapılacak. Başlangıcından itibaren Anayasa ihlaliyle başlayan 
teklifin ilk imzalanma sürecinden bugüne değin gelinen aşamada… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Okay, süreniz doldu. Bir dakika ilave süre veriyorum, 

lütfen tamamlayınız sözleriniz. 
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) – …Parlamentodaki tüm çalışmalar, 

korkarım, İç Tüzük ihlaliyle sürdürülecek.  
Onun için, Sayın Başkan, şimdiden sizi ikaz ediyorum: Lütfen, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatınızla ve Parlamentonun, yasamanın 
saygınlığını koruyacak, İç Tüzük’ü göz göre göre ihlal ettirmeyecek bir tavır 
içerisinde olmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. 

O nedenle, Genel Kurula Başkanlığın sunuşları yapılmadan doğrudan 
grup önerilerine yönelmeniz ve Başkanlıkta da araştırma ve genel görüşme 
önergeleri olmadığını ifade etmeniz, bana göre açıkçası bir İç Tüzük ihlali ve 
bu ihlali de arkanızdaki Meclis çalışanlarına yıkmak arzusundadır.  

O nedenle, tutumunuzu gözden geçirmeniz gerektiğini ifade ediyor ve 
tutumunuzun aleyhine söz aldım, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN – Evet, Sayın Okay, teşekkür ederim. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte Sayın Başkan… 
BAŞKAN - Şahsımla ilgili ifadelerinize cevap vermeyeceğim çünkü 

Meclis Başkanları görüşmelerde taraf olup cevap vermezler. İç Tüzük’ün 
64’üncü maddesi bu konuda düzenleme içermiştir. Gerekli görürsem daha 
sonra bu beyanlarla ilgili açıklama yaparım. 

Şimdi, biz, Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun önerileriyle ilgili usul 
tartışmasına devam ediyoruz.  

Aleyhte konuşmuştu Sayın Okay. 
Başka var mı arkadaşlar?  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 

Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN – Başka var mı? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan... 
ATİLLA KART (Konya) – Bunu devam ettireceksiniz. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Tutumunuzla ilgili tartışıyoruz. 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan, 63’üncü maddeye göre 
iki lehte, iki aleyhte söz vereceksiniz. 

BAŞKAN – Dedim efendim. 
Başka var mı? 
Sayın Canikli, siz mi söz istiyorsunuz? 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Evet Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben de alehyte istiyorum. 
BAŞKAN – Aleyhte mi efendim? 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehinde istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Lehte istiyorsunuz. 
Buyurun... 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, ben aleyhte istiyorum. 
BAŞKAN – Peki. 
AYLA AKAT ATA (Batman) – Biz de aleyhte istiyoruz. 
BAŞKAN – Sayın Canikli, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
Usul tartışmasının lehinde, Sayın Canikli. 
Süreniz beş dakika efendim. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugünden itibaren, son derece önemli 

düzenlemeler içeren bir çalışmayı başlatıyoruz. Bu çalışma süresi içerisinde, 
muhalefete mensup siyasi partilerimizin sözcülerinin, bu tartışmaların çok sert 
geçeceği anlamına gelebilecek ifadelerini hepimiz biliyoruz. Elbette bizim, İç 
Tüzük hükümleri çerçevesinde, muhalefete mensup siyasi partilerimizin, 
grupların ve arkadaşların yapacağı -tırnak içerisinde söylüyorum- engelleme 
çalışmalarına söyleyecek herhangi bir şeyimiz yok, elbette onların 
takdirleridir. Yani bu çalışmanın, biz AK PARTİ Grubu olarak bir an önce 
tamamlanmasını istiyoruz; bir an önce milletimizin takdirine ve onayına 
sunulmasını istiyoruz. Bu nedenle de görüşmelerin olabildiği ölçüde hızlı bir 
şekilde gerçekleşmesini... Elbette tartışılması gerekir, elbette bütün 
boyutlarıyla gündeme getirilmesi gerekir, değerlendirilmesi gerekir, 
arkadaşlarımızın varsa eleştirileri ortaya koyması gerekir ancak bütün bunların 
İç Tüzük hükümleri çerçevesinde yürütülmesi gerekir.  

Şimdi 63’üncü madde çerçevesinde bir tartışma yapıyoruz. Nedir 
tartışmanın konusu? Direkt grup önerilerine geçilmesinin İç Tüzük’e aykırı 
olduğu ve “Sunuşlar” bölümünün okunmadığı, atlandığı şeklinde bir itiraz 
üzerine bir usul tartışması açıldı. 
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Değerli arkadaşlar, grup önerileri hangi fasılda takdim edilir, hangi 
fasılda sunulur?  “Sunuşlar” bölümünde sunulur. Dolayısıyla, biz şu anda 
sunuşları tartışıyoruz. Yani, arkadaşlarımızın itiraz ettiği konunun geçerliliği 
bulunmamaktadır.  

Evet, sayın başkanların, sayın Meclis başkanlarının yöntemlerini 
tartışmaya açabiliriz, ama bunun tutarlı olması gerekir, İç Tüzük çerçevesinde 
bunun gerçekten mantıklı bir gerekçesinin olabilmesi gerekir.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Genel görüşme ve araştırma önergesi 
var mı, yok mu?  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yani gelişigüzel kullanılmaması 
gerekir, söylemeye çalıştığımız o. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Var mı, yok mu, onu bir sor bakayım. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ben lehte söz aldım. Elbette Sayın 

Başkanın tutumunun lehinde söz aldım, lehinde konuşuyorum, son derece 
doğal değerli arkadaşlar. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Lehte olacağı açık zaten. Bir de aleyhinde 
alsanız bari! 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Tartışmaya evet, eleştiriye tamam, 
arkadaşlar istedikleri kadar konuşsunlar, onlara hiçbir itirazımız yok, ama 
bence bunu, hem İç Tüzük çerçevesinde hem nezaket çerçevesinde hem de bir 
mantık çerçevesinde yürütmemiz gerekir. Yani altının dolu olması gerekir, 
içinin boş olmaması gerekir. Biz şu anda sunuşları tartışıyoruz değerli 
arkadaşlar ve grup önerilerinin de tartışılacağı yer doğal olarak neresidir? 
Sunuşlardır. Neresi yanlıştır bunun? İç Tüzük’e de uygundur yapılan tartışma, 
yöntem.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Şimdiye kadar böyle bir uygulama 
oldu mu Canikli? 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – En ufak bir aykırılık söz konusu 
değildir.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Böyle bir uygulama oldu mu? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Sayın Başkan da “Sunuşlar” 

bölümünde, grup önerilerine geçildiğini ifade etmiştir, çok net olarak. Başka 
bir fasılda görüşemeyiz zaten. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Ya, perşembe günü niye okundu Meclis 
araştırma önergeleri?  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İç Tüzük’ün amir hükümleri bunu 
çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Salı günü, çarşamba günü niye okundu? 
Hayret bir şey ya! 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla, tamam, engellemenizi 
bekliyoruz, engelleme için gereken her türlü çaba içerisinde olacağınızı 
biliyoruz, bekliyoruz.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Dayatmayı beklemiyor, dayatma olmasın.  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bunu kendiniz de söylediniz, 

arkadaşlar ifade ediyorlar. Ama bunu kurallara uygun bir şeklide yapalım. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Bu Meclis dayatmalara “hayır” der.  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bütün milletimiz bizi seyrediyor, şık 

bir şekilde yapalım, rahatsız etmeyecek bir şeklide yapalım…  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Aynen öyle, ama İç Tüzük’ü de 

uygulayalım.  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …ve siyaset kurumunun itibarına 

katkı sağlayacak tarzda yapalım değerli arkadaşlar. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – İşte onun için “İç Tüzük 

uygulansın.” diyoruz. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İstediğimiz bu, talebimiz bu. Yoksa, 

elbette “Sunuşlar” bölümünde sunulan, sunulması gereken… Bugüne kadarki 
tüm uygulamalara bakın, grup önerilerini biz nerede tartışıyoruz, hangi 
bölümde değerlendiriyoruz değerli arkadaşlar?  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Grup önerilerinden önce araştırma 
önergeleri okunuyor mu, okunmuyor mu?  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Elbette ki “Başkanlığın Sunuşları” 
bölümünde değerlendiriyoruz.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Ya, bir şey soruyorum! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla, eğer bu çerçeve 

içerisinde Sayın Başkanın önüne, usulüne uygun bir şekilde verilmiş ve 
zamanında gelmiş olan Danışma Kurulu önerileri de varsa, onların da gereği 
yapılır. Olay bundan ibarettir.  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Gündemin 1’inci maddesinde 
var Sayın Canikli.  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla, Sayın Başkanın bu 
çerçevede tutumunda mevzuata, İç Tüzük’e herhangi bir aykırılık söz konusu 
değildir.  

Bu çerçevede söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN – Sayın Canikli, teşekkür ederim. 
Usul tartışmasıyla ilgili aleyhte söz isteyen, Tunceli Milletvekili Sayın 

Kamer Genç. 
Buyurun Sayın Genç. 
Sayın Genç, sizin de süreniz beş dakikadır efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Efendim? 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Şimdiye kadar araştırma önergeleri, 

genel görüşme önergeleri okunmadan başlanan bir tane Genel Kurul toplantısı 
söyler misiniz, bütçe haricinde?  

OKTAY VURAL (İzmir) – İlk söz verdiğiniz zaman aleyhte söz 
istemiştim ben.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Yetmiş tane örneği var.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Canikli’ye söz verirken “Aleyhte söz 

istiyorum.” diye belirtmiştim. Dolayısıyla, söz vermeden önce tutanakları 
kontrol edip ondan sonra vermenizi istirham edeceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bana söz verildi artık.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ama önce Sayın Oktay Vural istemişti.  
OKTAY VURAL (İzmir) – İşte yanlış ilikleyince böyle oluyor Sayın 

Başkan.  
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Oktay Bey’e de versin canım! 
OKTAY VURAL (İzmir) – Yanlış iliklemeye başladınız düğmeyi. 

Bundan sonraki de hep yanlış…  
BAŞKAN – Sayın Vural, ben “Var mı söz isteyen?” dedim.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır hayır, işte, değil öyle.  
BAŞKAN - Sayın Genç “Ben aleyhte istiyorum.” dedi. O nedenle 

çağırdım.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Hayır efendim, tutanaklara bir bakın.  
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen yazılı olarak başvursanız da bu tür 

tartışmaları yapmasak olmaz mı? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, tutanaklara bakarsanız 

önce Oktay Bey’in söz istediğini görürsünüz.  
BAŞKAN - Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…  
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OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, benim söz hakkım ne oldu? 
Sayın Başkan, söz hakkımız ne oldu?  

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, o zaman onu hâlledin de ben 
ondan sonra konuşayım.  

BAŞKAN – Lehe konuşabilirsiniz efendim, bir tane lehe söz hakkı kaldı. 
Ne yapalım…  

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, sizin lehinizde konuşacak bir icraat 
yaparsanız memnuniyetle.  

BAŞKAN – Lütfen… Lütfen oturur musunuz.  
Buyurun Sayın Genç… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım… Sayın Başkanım… Sayın 

Başkan, ben söz istedim, tutanaklarda var, dolayısıyla tutanaklara bakmadan 
benim söz hakkımı göz ardı edemezsiniz. Yani bize de kürsüde birilerinin 
söylediği gibi bir ifadeyi de kullanmak bizim edebimize uygun değil, Meclisin 
mehabetine de uygun değil. Bizim saygımız vardır, dolayısıyla lütfen 
tutanaklara bakın. (MHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN – Sayın Vural, Başkanlığımıza sözlü olarak… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Arkadaş konuşuyor, ben mecburum arkadaşa 

riayet etmeye.  
BAŞKAN – Lütfen… Siz Grup Başkan Vekilisiniz; bakın, ben bir Hatibi 

kürsüye davet ettim, ona söz verdim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sizin davet edip etmemeniz benim söz 

hakkımı ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla yapmanız gereken iş belli. Benim 
aleyhte söz talebim vardır, bu söz talebime bakarak söz vermeniz gerekiyor. 

BAŞKAN – Lütfen…  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, İç Tüzük’ün 72’nci maddesine göre 

tekrarlanabilir efendim.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Meclisi yönetmekle ilgili hususlarda İç 

Tüzük’e uygun hareket edilmesi gerekir.  
BAŞKAN - Sayın Vural, lütfen yerinize oturur musunuz. Lütfen oturun… 

Söz verdim Hatibe, Hatip konuşacak.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, nasıl veriyorsunuz? Hangi hakka 

istinaden veriyorsunuz? 
BAŞKAN – Efendim, sizin bana yazılı bir başvurunuz var mı?  
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sözlü var efendim.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Yazılı var mı?  
BAŞKAN -  Efendim, kendisi oradan talep etti, ben onu gördüm, ben sizi 

fark etmedim.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Ben de kendim istedim. 
BAŞKAN -  Fark etmedim efendim.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, ben de kendim istedim.  
BAŞKAN -  Fark etmedim.  
OKTAY VURAL (İzmir) - Benim bu söz talebimin olup olmadığını 

tutanaktan… 
BAŞKAN -  Peki efendim, tutanakları isteyeceğim, bakacağım ama… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Ne olacak peki? 
BAŞKAN -  Efendim, ne olacak? (MHP sıralarından “Ara verin.” sesleri) 

Lehe söz verebilirim  ancak size… Size ancak lehe söz verebilirim. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, tutumunuzun lehinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN -  Efendim, zabıtları isteyeceğim… 
OKTAY VURAL (İzmir) – İşte yanlış yaparsanız böyle olur, yanlış 

yapmayın, siz Meclis Başkanısınız, AKP’nin Başkanı değilsiniz! Ara verin, 
bakın tutanaklara! Ben gerekirse söz hakkımı devrederim ama sizin benim söz 
hakkımı ortadan kaldırmaya yetkiniz yok!  

BAŞKAN -  Efendim, lütfen… Sayın Vural, siz Grup Başkan Vekilisiniz, 
böyle bağırarak çağırarak… Herkese örnek olmanız gerekir, lütfen… Lütfen 
Sayın Vural, yerinize oturur musunuz. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, yok! Böyle bir şey olamaz. 
BAŞKAN -  Bakın, ben bir hatibi kürsüye davet ettim.  
OSMAN ÇAKIR (Samsun) – Ara verin, bir inceleyin! 
BAŞKAN -  Aleyhte söz verdim… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım… 
BAŞKAN -  Lütfen… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, siz istediğinize söz 

veremezsiniz! Kim olursanız olun! 
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BAŞKAN – Efendim, kimin, ne zaman, kimden önce söz istediğini ben 
nasıl tespit edeceğim? Yazılı olarak başvurmamışsınız. Nasıl tespit edeceğim? 
(MHP sıralarından “Tutanaklarda var!” sesleri, gürültüler)  

OKTAY VURAL (İzmir) – Tutanaklarda var! 
BAŞKAN -  Tutanakları getirir bakarız. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İyi ama Oktay Bey’in hakkı zayi olacak! 
OKTAY VURAL (İzmir) – Tutanakları getirin bakın!  
BAŞKAN -  Sayın Genç, buyurun, konuşmaya devam edin. 
OKTAY VURAL (İzmir) -  Hayır, getirin bakın Sayın Başkan! Sayın 

Başkan, bu tutumunuzla ilgili de usul tartışması açalım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bunun bir yolu var: Efendim, 

İç Tüzük’ün 72’nci maddesine göre müzakereyi tekrarlayabilirsiniz. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Tamam, bu tutumunuzla ilgili de usul 

tartışması istiyoruz, yok öyle bir şey! Bu Meclis, dayatmalara teslim 
olmayacak! (AK PARTİ sıralarından “Vay vay!” sesleri, gürültüler) Olmaz! 
Keyfî yönetim yok öyle! 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…  
Sayın Başkan, efendim, başlıyor muyum? 
BAŞKAN – Evet. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

aslında, burada, Meclis, biliyorsunuz İç Tüzük’ün 54’üncü maddesine göre 
normal olarak salı, çarşamba, perşembe günleri toplanır. Şimdi, geçen 
Perşembe günü bir karar alındı, ne denildi? Deniyor ki: “Genel Kurulun 19 
Nisan Pazartesi saat 13.00’te toplanarak gündemdeki kanun tasarı ve teklifleri 
ile komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine…” Yani, bugün biz niye 
toplandık? Sadece, gündemdeki kanun tasarı ve teklifleri için toplandık. Yani 
özel bir gündemle toplandı Meclis. Dolayısıyla, burada sunuşların da 
yapılmaması lazım. Yani, niye toplandık, artık, burada… Grup önerisindeki 
gündemdeki kanun tasarısı ve teklifleri için toplandık, başka bir şey için 
toplanmadık. Dolayısıyla, özel gündemle toplanmışız. Özel gündemle 
toplandığımıza göre, bu gündemin dışında bir şey yapamayız. Şimdi, ancak, 
bugün bu gündemdeki konuları tartışırız, yarına grup önerileri gelebilir çünkü 
sunuşlar yok. Aldığımız çalışma kararında sunuşların da bugün yapılacağı, 
Meclis araştırma önergelerinin, soruların görüşüleceği konusunda bir hüküm 
yok. Burada oylanan grup önerisi çok açık ve net ama maalesef, bu Türkiye 
Büyük Millet Meclisini yöneten, özellikle AKP’nin Meclis Başkanı ve başkan 
vekilleri, yani ne doğru dürüst okurlar, ne doğru dürüst İç Tüzük’e bakarlar, 
grup onlara “Bugün bunları yapalım.” der, onları geçirirler.  
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, herkes bu Meclisin çalışma usullerine uymak 
zorundadır. Bundan önce yapılan çalışmalarda, tutanaklara bakarsınız -eğer o 
şekle giderseniz- önce “Sunuşlar” bölümünde Meclis araştırma önergeleri 
veya genel görüşme önergeleri okutulurdu, ondan sonra grup önerileri gelirdi 
ama şimdi, sırf, bir an önce, milletvekilleri daha toplanmadan, yangından mal 
kaçırırcasına bu konulara el atıldı. Ben anlamıyorum, neyin acelesi bu? Yani 
burada bir Anayasa değişikliği varsa, elbette ki bu Anayasa bütün milleti 
ilgilendiren bir anayasa. Şimdi, Tayyip Erdoğan çıkıyor grupta öyle sert 
konuşmalar yapıyor, milletin karşısında öyle gerçek olmayan düşünceler 
söylüyor ki.... Ya, Anayasa değişikliğine karşı çıkan yok, Anayasa değişikliği 
adam gibi yapılır. Bu Anayasa herkese uygulanır. Bu Anayasa’nın 
uygulanacağı bütün kesimlerin bunun hakkında bilgisine başvurulur, bu 
konuda yetkili kimselere başvurulabilir ve hakikaten, memleketin geleceğine 
uygun, Türkiye'de demokrasi getirecekse, çağdaş uygarlığı getirecekse, 
hırsızlığı ve soygunu önleyecekse, özellikle Hükûmetten hesap sorulacaksa 
bunu yapalım. Anayasa değişikliği yaparsanız, buyurun, 100’üncü maddeyi 
değiştirelim işte, kaldıralım 100’üncü maddeyi. Yani bakanlar ve başbakanlar 
her türlü hırsızlığı yapacak, ondan sonra, onları soruşturmayacaksın. Böyle bir 
şey olur mu arkadaşlar ya? 

GÜROL ERGİN (Muğla) – Bravo! 
KAMER GENÇ (Devamla) – Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Yani 

bundan daha iyi zırh olur mu? Yani başbakan ve bakanlar her türlü suistimali, 
soygunu, talanı yapacak, biz bunları soruşturmayacağız! Böyle bir şey olur 
mu? Bu memleketin önünü tıkayan bu.  

Bugün, bakın, geçmiş hükûmetlerde de bugünkü hükûmetlerde de büyük 
soygunlar var, büyük suistimaller var. Yani bir Tayyip Erdoğan gidecek, 
devletin bankasından alacak 750 milyon doları, getirecek, kendi damadının 
şirketine verecek, biz bunu soruşturmayacağız! Buraya gelecek, ondan sonra 
AKP’liler “Yok ya, burada usulsüzlük yok.” diyecekler. Böyle bir şey yok 
sayın milletvekilleri. Bu memleketin en temel sorunu soygundur, işsizliktir; 
işsizliği yaratan da soygundur.  

Devlet maalesef talan ediliyor. Binlerce olay var. Mesela, bana geldiler. 
Giresun’daki SEKA Fabrikasının arazisini kim almış biliyor musunuz? 650 
dönümlük Giresun’daki arazi alınmış, talan edilmiş. Sen neredesin Canikli?  

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ne olmuş? 
KAMER GENÇ (Devamla) – O SEKA arazisini kime sattınız, 650 

dönümlük SEKA arazisini? Oradaki o memleketin alın terini şimdi kimler 
yağmalıyor?  

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bildiğin bir şey varsa söyle. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Orada bin tane işçi çalışıyordu, o bin tane 

işçinin birisi şimdi var mı hayatta?  
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NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bildiğin bir şey varsa söyle. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Hepsi, oradaki, o fabrikadaki odunları 

sattılar, oradaki arazileri talan ettiler. Kim aldı? Kime sattınız? 
SONER AKSOY (Kütahya) – Yalan söylüyorsun! 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bildiğin bir şey varsa söyle. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Var mı elinde belge? 
KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, kime sattınız, kime? Orada bin tane 

işçi çalışıyor, bin tane işçi… 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Varsa bildiğin bir şey söyle. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Giresun’daki o SEKA işçisinin… 
BAŞKAN – Evet, Sayın Genç, süreniz doldu efendim.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, araziyi dağıttılar, ondan sonra o 

alan… 
BAŞKAN – Sayın Genç, süreniz doldu.  
KAMER GENÇ (Devamla) –  Tabii, eski genel başkanınızın yakını aldı.  
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – İşin gücün çamur atmak. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bildiğin bir şey varsa söyle, ezbere 

konuşma. Kim almış? 
BAŞKAN – Bir dakika da size ek süre veriyorum.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Verin, tamam verin, bir dakika verin.  
Şimdi, onu alan eski genel başkanınızın yakını, o da getirdi İranlıya sattı.  
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Yalancının… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bak, yalancıya… Gel, sen de 

milletvekilliğinden istifaya var mısın! Var mısın! 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Yalancının… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Var mısın! 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Var mı elinde belge? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bırak sen bırak! Görüntülere bak, 

görüntülere! Sen gereğini yerine getir. 

KAMER GENÇ (Devamla) – Yahu, niye siz bu memleketi talan 
edenlerin bu kadar yılmaz bir savunucusu oluyorsunuz? Gidelim, işte ortalıkta 
arkadaş! Giresun’daki SEKA Fabrikasında bin işçi çalışmıyor muydu? Şimdi 
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bir tanesi çalışmıyor. Fabrikayı dağıttılar, tırlarla getirilen o makineleri bedava 
verdiler, oradaki o ağaçları kestiler, ondan sonra, Giresun Belediye Başkanı 
CHP’li olduğu için, onların istedikleri arsa spekülasyonunu yapmadığı için, 
imar tadilatı yapmadığı için şimdi getirmişler başkasına satıyorlar. İşte, şimdi, 
Türkiye'nin başındaki en büyük mesele bu.  

İşte, Samsun’daki Kumköy Santrali 56 trilyona mal oluyor, 
getiriyorsunuz birisine 5 trilyona veriyorsunuz. Bu devletin malı böyle yağma 
edilir mi? Sen bunların kefili misin, oradan konuşuyorsun?  

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Savcılara git, savcılara. 

KAMER GENÇ (Devamla) – Kefili misin? Ya, bu devleti böyle talan 
edenler yapacak da biz burada susacak mıyız?  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Yüreğin varsa belgelerle savcılara 
git. Yüreğin varsa, belgenle savcılara git. Savcıya git… 

KAMER GENÇ (Devamla) – Savcıya ne gideyim canım! 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Savcıya git… 

KAMER GENÇ (Devamla) – Savcıya kim emir veriyor! 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Sallama oradan! Çamur atma!  

BAŞKAN – Sayın Genç, süreniz doldu. Lütfen efendim… 

KAMER GENÇ (Devamla) – Burada hep usulsüzlük yapılıyor. 

BAŞKAN - İlave süreyi de verdim, süreniz doldu.  

KAMER GENÇ (Devamla) – Maalesef, hep keyfî işlemler yapılıyor. 
(CHP sıralarından alkışlar)   

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan… 

BAŞKAN – Sayın Canikli, buyurun.  

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, çok açık bir şekilde, 
Sayın Konuşmacı ismimi de zikrederek sataşmada bulunmuştur şahsıma. Bu 
çerçevede söz istiyorum Sayın Başkan.  

BAŞKAN – Sataşma nedeniyle söz istiyorsunuz.  

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Evet.  

BAŞKAN - Size üç dakika süre veriyorum efendim. 

Buyurun. 
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NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, yine bir hata yapıyorsunuz. 
Usulle ilgili tartışma tamamlanmadan söz veriyorsunuz.  

BAŞKAN – Lütfen efendim… 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bırak canım sen de ya!  

OKTAY VURAL (İzmir) – Usulle ilgili tartışma… Yine yanlış 
yapıyorsunuz.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Grup önerisi tartışması yapılıyor. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Bu da bir usul tartışması.  

BAŞKAN – Lütfen… 

OKTAY VURAL (İzmir) – Yani 23 Nisan gibi yönetilmez ki! 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Canikli.  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
biraz önceki konuşmacı ismimden bahsederek bir sataşmada bulunmuştur. 
Konu, Giresun SEKA Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgilidir.  

Değerli arkadaşlar, Giresun’daki SEKA Fabrikasının özelleştirilmesi 
2003 yılında gerçekleştirilmiştir ve dördüncü kez özelleştirme ihalesi 
sonucunda gerçekleştirilmiştir. Ondan önce üç defa, yani AK PARTİ 
hükûmetlerinden önce üç defa, önceki hükûmetler döneminde ihaleye 
çıkartılmıştır.  

AKİF AKKUŞ (Mersin) – O zaman yağma yoktu, yağma. Şimdiki 
yağma.  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İhaleye çıkartılmıştır, ilan edilmiştir, 
bütün Türkiye’ye ve dünyaya duyurulmuştur ve buna rağmen, 
özelleştirilememiştir ve 2003 tarihinden önce de büyük oranda, Fabrika 
faaliyetlerini durdurmuştur, AK PARTİ hükûmetlerinden önce, altını çizerek 
söylüyorum, AK PARTİ hükümetlerinden önce ve AK PARTİ 
hükûmetlerinden önce üç defa ihaleye çıkartılmıştır. Herkese açık bir şekilde, 
tüm Türkiye’de ilan edilmiş, dünyada ilan edilmiş, bütün yatırımcılara 
davetiye gönderilmiş ve ihaleye girmeleri istenmiş, 2003 yılından önce, AK 
PARTİ hükûmetinden önce ama ihale edilememiş… 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Kaça sattınız? 

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Niçin? 
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NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …ve en son 2003 yılında, bu sürecin 
bir devamı olarak 4’üncü kez, altını çizerek söylüyorum, 4’üncü kez ihaleye 
çıkartılmış… 

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Siz girdiniz mi? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …ve bütün Türkiye’ye çok açık, 

objektif olarak ihale yapılmıştır, Özelleştirme İdaresi tarafından. 
MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Kaça sattınız, kaça? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Zaten, Sayın Konuşmacı, ihalenin 

yöntemiyle ilgili, ihalenin yapılış biçimiyle ilgili, ihaleye girişte herhangi bir 
sıkıntı olup olmadığıyla ilgili en ufak bir açıklama yapmamaktadır. İhaleye 
ihale şartlarını taşıyan herkes girebilir, herkes teklif verebilir, tıpkı 2003’ten 
önce yapılan özelleştirme ihalelerinde olduğu gibi değerli arkadaşlar. Eğer bu 
konuda herhangi bir itiraz varsa, bu konuda herhangi bir sıkıntı varsa, bu 
konuda herhangi bir iddia varsa çıkarsınız, konuşursunuz, söylersiniz ama AK 
PARTİ döneminde yapılan tüm özelleştirme ihalelerinde olduğu gibi son 
derece şeffaf, son derece açık ve televizyon kameralarının gözü önünde… 
(Gürültüler) 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) – ATV, Sabah’ta da öyle oldu, değil mi? 
BAŞKAN – Lütfen sayın milletvekilleri… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - …tüm Türkiye'nin ve dünyanın gözü 

önünde yapılmaktadır bu ihaleler, bu özelleştirme ihaleleri.  
MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Kaça sattınız, kaça? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Geçmiş dönemlerden bir farkı 

vardır, evet, doğru, değerli arkadaşlar. Geçmiş dönemlerde nasıl yapıldığını 
bilemiyoruz ama AK PARTİ döneminde son derece şeffaf, açık, herkesin 
girebileceği şekilde yapılmıştır. Bu konuda itirazınız varsa söyleyin, aksi hâlde 
susun.  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan… 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) – ATV, Sabah’ta da öyle oldu, değil mi? 
MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Kaça sattığınızı niye 

söylemiyorsunuz? 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şu anda usul tartışmasına devam 

ediyoruz. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Şimdi, bir tek lehte sözümüz kaldı Sayın Kılıçdaroğlu. 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, ben o konuda 
demiyorum. 

BAŞKAN - Usul tartışmasını siz istediniz. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Hayır, Sayın Başkan, ben, o 

konuda değil… Kürsüye çıkan hatip, AKP İktidarı döneminde yapılan bütün 
ihalelerin şeffaf olduğunu söyledi. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Doğru. Neresi yanlış bunun? Hepsi 
doğru. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Tutanaklara girmesi için 
söylüyorum… 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hepsi doğru bunların. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – …AKP Hükûmeti döneminde 

yapılan ihalelerin pek çoğu, yargı kararıyla, şeffaf olmadığı için iptal 
edilmiştir. Bunu söylemek için söz aldım. 

BAŞKAN – Peki, tutanaklara geçti Sayın Kılıçdaroğlu. 
EŞREF KARAİBRAHİM (Giresun) - Efendim, SEKA’yla ilgili bir 

açıklama yapacağım.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Her Giresunlunun burada konuşma 

hakkı bulunmamaktadır. 
EŞREF KARAİBRAHİM (Giresun) – İçindeki mallar ve içindeki 

makineler sökülerek satılmıştır şu anda. Bizden önceki belediyede imar planı 
yapıp bu yerin başkalarına satılması sağlanacaktı ama bizim belediyemizde bu 
engellenmiştir. Çok büyük bir rant elde edeceklerdi diye düşünüyorum.  

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN – Peki, efendim, sizin sözleriniz de zabıtlara geçti. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Usul tartışmasının lehinde…  
Yazılı olarak bundan sonra bu tür talepleri Başkanlığa arkadaşlarım 

ulaştırırlarsa, deminki tartışmalara benzer tartışmaları yapmamış oluruz.  
Sayın Elitaş, Kayseri Milletvekili, usul tartışmasının lehinde söz istedi. 
Buyurun Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, bugün, biraz önce, Değerli Başkanımızın 

Başkanlığında, siyasi parti gruplarımızın grup önerileri geldi, Danışma Kurulu 
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toplantısı yaptık. Geçen hafta perşembe günü aldığımız karar gereğince bugün 
saat 13.00’te toplanarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde 
bulunan kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek üzere toplanma kararı aldık. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunan, en son gündemde 
186’ncı sırada olan, 497 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerine, 265 
milletvekilimizin verdiği Anayasa değişikliğiyle ilgili kanun teklifi üzerine 
görüşmenin öne alınması, gündemin 3’üncü sırasına alınmasıyla ilgili 
teklifimizi, biraz sonra değerli milletvekillerimiz sizlerin oylarıyla eğer takdir 
edilirse Anayasa değişikliğiyle ilgili görüşmelere devam edeceğiz.  

Ama, şu anda yapılan usul tartışmasının esasına baktığımızda 
“Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” yapılmadı diye arkadaşlarımızın 
itirazları var. Eğer dikkatle dinlenmiş olsaydı “Başkanlığın Genel Kurula 
Sunuşları” içerisindeki ilk madde, Barış ve Demokrasi Partisinin grup 
önerisinin okunmasıydı. O da “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” içerisinde 
yer alır ama arkadaşlarımız şunu iddia ediyorlar, ifade ediyorlar, diyorlar ki: 
“Araştırma önergeleri geldiği zaman, Genel Kurulda okunur ve milletvekilleri 
bilgi sahibi olur.”  

Değerli arkadaşlar, bu, özel gündemle tabir ettiğimiz, sadece salı günüyle 
ilgili, araştırma önergelerinin okunması konusu söz konusudur. Şu anda, 
pazartesi günü çalışma takvimine başladığımızdan dolayı, açıkçası bizim, 
pazartesi günü “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” olan birinci kısımdaki 
madde ifa edilmiştir. Bu konuyla ilgili tartışmanın açılmasının yersiz 
olduğunu görüyorum. 

Öte yandan, İç Tüzük’ün 63’üncü maddesine göre, lehte veya aleyhte 
onar dakikayı geçmemek üzere ikişerden dört milletvekiline söz verebilir. 
Sayın Başkan bunu iki dakika da takdir edebilir, üç dakika da takdir edebilir. 
Lehte veya aleyhte birer konuşmacıya -sayın milletvekiline- söz hakkı verip o 
takdir hakkını da kullanma imkânı mevcut.  

Nitekim, perşembe günü yaptığımız usul tartışmasında bir grup başkan 
vekili arkadaşımız sayın başkan vekiline rica ettiler, “Usul tartışmasını açınız, 
usul tartışmasında isterseniz bir dakika, isterseniz beş dakika süre veriniz.” 
dediler, ki sayın grup başkan vekilinin söylediği de İç Tüzük’ün 63’üncü 
maddesine çok uygun.  

“Bu yolda bir istemde bulunulursa, onar dakikadan fazla sürmemek 
şartıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir.” Yani “en çok” şartını 
buraya koymuş. Sayın Başkan lehte ve aleyhte birer kişiye de söz verebilir, 
onar dakika da verebilir, iki dakika da verebilir, üç dakika da verebilir ama 
Parlamentonun en son zamandaki oluşan geleneği içerisinde, baktığımızda, 
sayın başkanlar usul tartışmasında üç dakika ile beş dakika arasında söz 
veriyorlar.  
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Bu konuda Sayın Başkanlığın uyguladığı “Başkanlığın Genel Kurula 
Sunuşları” ifadesi, yani gündemin 1’inci maddesi oluşmuştur. Bu konudaki 
usul tartışmasının anlamsız olduğunu ifade ediyorum.  

Başkanın tutumunun lehinde konuştum. Saygılar sunuyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sunuşlarda araştırma önergelerinin yer 
almaması bir usul tartışmasına neden oldu. Geçmişteki uygulamalarla ilgili, 
arkadaşlarımdan rica ettim, sunuşların olmadığı şekilde birleşim açılmış mı 
geçmişte? Bunun o kadar çok örneği var ki. Mesela 3/12/2001, 29’uncu 
Birleşim: 

 “Başkan – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29’uncu Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır. 
Sayın milletvekilleri, Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve 

Anavatan Partisi Gruplarının İçtüzüğün 19’uncu maddesine göre verilmiş 
müşterek önerileri vardır; önce okutacağım, sonra oylarınıza sunacağım…” 

Aynısı değil mi?  
AYLA AKAT ATA (Batman) – Sayın Başkanım, grup hazır olmadan 

grup önerisinin görüşülmesi örneği var mı? 
BAŞKAN – O kadar çok örnek var ki bu konuda. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan, bir sorum var. Bugün… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Biz özel gündemle mi toplanıyoruz? 
BAŞKAN – O nedenle tutumumda bir değişiklik olmamıştır.  
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Açılan usul tartışmasında, söz istem sırasına göre söz vermeyerek İç 
Tüzük’ün 61’inci maddesine aykırı uygulama yapması nedeniyle Oturum 
Başkanının tutumu hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 88 19.04.2010 811-815 Mehmet Ali 
Şahin 

Murat 
Özkan 

Harun 
Tüfekci 

 
BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 

önerisine geçeceğim ancak İzmir Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi 
Grup Başkan Vekili Sayın Vural’ın Başkanlığımıza vermiş olduğu yazılı bir 
talebi var, okuyorum: 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Usul tartışmasını açtıktan sonra aleyhinde söz istememe rağmen söz 

vermediniz. İç Tüzük 61’e göre aykırı bir uygulama yapılmıştır. İç Tüzük 63’e 
göre usul tartışması açılarak aleyhte söz talep ediyorum.” diyor Sayın Vural.  

Değerli arkadaşlarım, usul tartışmasıyla ilgili müzakereler devam 
ederken, birçok arkadaşımız lehte ve aleyhte söz talebinde bulundu, ben de 
tespit edebildiğim arkadaşlarıma, iki aleyhte, iki lehte olmak üzere söz verdim.  

Zabıtları getirttim, inceledim, gerçekten Sayın Vural da söz talebinde 
bulunmuş ama ben, o yoğun söz talebi içerisinde kendisinin bu söz talebini 
tespit edememişim. Aslında İç Tüzük’e göre bu taleplerin yazılı olarak 
Başkanlığa sunulması gerekir. Daha sonra kendisi söz talebinde bulunduğunu 
ifade edince, lehte bir kişiye söz imkânı kalmıştı, ben söz vermek istedim ama 
kendisi kabul etmediler.  

Burada bir kasıt falan söz konusu değildir, tespit edebildiğim, 
görebildiğim arkadaşlarıma söz verdim, bunu kendisi de biliyor. O nedenle İç 
Tüzük’e aykırı bir hususun olmadığı düşüncesindeyim.  

Sayın Vural, bir şey söyleyecek misiniz? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, tabii, İç Tüzük gereği 63’e 

göre bu yaptığınız işlem doğru olmamıştır. Dolayısıyla, usul tartışması 
açmanız gerekiyor.  

BAŞKAN – Sayın Vural, şimdi diyelim ki bir tartışma yaptık, bunun bir 
geri dönüşü var mı? Yani bunun sağlayacağı bir fayda var mı bizim yasama 
faaliyetimize? 

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, her usulsüzlüğe karşı 
söyleyeceğimiz söz olacaktır bizim. Biz haksızlık karşısında susan dilsiz 
şeytan değiliz. 
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BAŞKAN – Usul hakkında söz talebinde ısrarlısınız. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet.  
BAŞKAN – 63’üncü maddenin ikinci fıkrası “Bu yolda bir istemde 

bulunulursa, onar dakikadan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok 
ikişer kişiye söz verilir.” demektedir.  

Aslında usul tartışması içinde usul tartışması yapıyoruz. O nedenle, İç 
Tüzük’ün Başkanlığıma vermiş olduğu buradaki imkânlar içerisinde, bir lehte, 
bir aleyhte arkadaşıma söz vereceğim ve beşer dakikalık bir süre kendilerine 
tanıyacağım.  

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte, Sayın Başkan.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, yeni bir tartışmaya 

neden olmayın, ikişer kişi… 
BAŞKAN – Efendim, İç Tüzük’ü okursanız bunun…  
Başka talep var mı? Sayın Canikli’nin lehte talebi var.  
Sayın Vural, buyurun.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, siz Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin Başkanısınız. Gerçekten, burada bir özel gündemle de 
toplanmadık. Ama, özel bir gündemle toplanmış, özel bir talimatla eğer buraya 
gelmişseniz, doğrusu Meclis Başkanlığı sıfatıyla yakıştıramadığımı ifade 
etmek istiyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından 
gürültüler)  

AHMET YENİ (Samsun) – Ayıp! Ayıp! 
OKTAY VURAL (Devamla) – Sizin buraya gelmeniz muhalefetin sesini 

kısmak, İç Tüzük’ten kaynaklanan haklarımızı gasbetmekse kim olursanız 
olun bu hakkımızı yedirmeyeceğiz. [MHP ve CHP sıralarından alkışlar, AK 
PARTİ sıralarından “Bravo(!)” sesleri] Evet. Ne olacak?  

BAŞKAN – Lütfen, arkadaşlar… 
Değerli milletvekilleri, Sayın Vural konuşsun.  
OKTAY VURAL (Devamla) – Ne yapacaksınız? (AK PARTİ 

sıralarından gürültüler)  
BAŞKAN – Burası serbest kürsü, hür kürsü.  
Değerli arkadaşlarım, lütfen…  
OKTAY VURAL (Devamla) – Uyarın efendim, grubunuzu uyarın.  
BAŞKAN – Lütfen… Tüm gruplarımızı sükûnete davet ediyorum.  
OKTAY VURAL (Devamla) – Grubunuzu uyarınız.  
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BAŞKAN – Tüm gruplarımızı sükûnete davet ediyorum. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Grubunuzu uyarınız.   
BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım…  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Hayır efendim. Bizi niye 

uyarıyorsunuz?  
BAŞKAN – Sayın Vural, lütfen siz devam ediniz.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, bizi niye uyarıyorsunuz? 

Bizden ses çıkmıyor, niye uyarıyorsunuz? Orayı uyarın.  
BAŞKAN – Bakın, efendim, oradan da bağırıyorlar.  
Sayın Anadol, her taraftan sesler geliyor. Tabii iktidar partisi grubunu 

da… Lütfen…  
Sayın Vural, devam edin, buyurun.  
OKTAY VURAL (Devamla) – Efendim, sizden müsaade gelirse… Siz 

konuşuyorsunuz, siz konuşurken bana konuşmak… Herhâlde haksızlık olur.  
BAŞKAN – Sayın Vural, diyorsunuz ki: “Arkadaşlarımızı ikaz edin.” 

Ben de ikaz ediyorum.  
OKTAY VURAL (Devamla) – Sayın Başkanım, siz Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanısınız. Size söyledim, düğmenizi yanlış iliklediniz.  
BAŞKAN – Yok... 
OKTAY VURAL (Devamla) – Ve bugün hangi amaçla geldiniz buraya?  
BAŞKAN – Düğmem doğru efendim.  
OKTAY VURAL (Devamla) – Merakınızdan dolayı mı? Yoksa, burada 

İç Tüzük gereğince muhalefetin hakları karşısında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı olarak bugün ilk defa rastladığımız, iki kişiye söz verilmesine 
rağmen, bire indiriyorsunuz.  

KAMER GENÇ (Tunceli) – Böyle bir hakkı yok.  
OKTAY VURAL (Devamla) - Güzel, tebrik ediyorum sizi! Hakikaten 

tebrik ediyorum sizi! Bugün geldiğimiz bu noktada aslında, yasaları 
değiştirerek keyfî yönetimi sağlamak isteyen zihniyetin iç yüzünü de 
görüyoruz. Bugün keyfî bir yönetim var. İç Tüzük’te yazıyor değerli 
arkadaşlarım, İç Tüzük’te yazıyor, diyor ki: “İsteme göre söz sırası verilir.” 
Bakın burada, Sayın Başkana söyledim. Üzülerek ifade ediyorum, bakın: 

“Sayın Başkan 63’e göre…  
BAŞKAN – Siz 63’e göre usul tartışması mı istediniz? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet. 
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HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Evet efendim. 
BAŞKAN – Peki efendim, buyurun. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, aleyhte. 
BAŞKAN – Peki, buyurun.”  
Siz hangi hakla benim… Söylememe rağmen “Tutanakları getirin. Yanlış 

yapıyorsunuz.” dedim size. Bakın yolu da gösterdim. “Tutanakları getirin. 
Gerekirse söz verdiğiniz hatibi indirmemek üzere söz hakkımı da devretmeye 
hazır olurum.” dedim.  

Nedir bu?.. Bu hırs nedir ya?.. Ne olacak?.. Yani ne olacak?.. Yani bu 
zalim yönetimlere teslim edilecek milletimizin iradesi olmayacağını herkes 
görecek. (AK PARTİ sıralarından “Allah Allah!” sesleri, gürültüler) Herkes 
bunu böyle görecek. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, MHP ve CHP 
sıralarından alkışlar) Hiç… Allah’a şükür. Onun için, biz zulüm karşısında 
susmayız. Elinizde bir imkân var, size söylüyoruz.  

Sayın Meclis Başkanı, Sayın Meclis Başkanım, bakın burada, sizi İç 
Tüzük’e davet ettim. “Tutanakları getirin.” dedim ve maalesef bununla ilgili 
talebim olmasına rağmen “Diğer işlerden önce konuşulur.” hükmü olmasına 
rağmen onu da uygulamadınız.  

Şimdi, biz size nasıl güvenelim? Nasıl güvenelim söyleyin? İstirham 
ediyorum, size nasıl güvenebileceğimizi ifade buyurunuz. Size, bakın bütün 
bunları samimiyetimle, tutanaklara da geçmek üzere “Ara verin.” dedim. 
“Tutanaklara bakın, benim söz talebim var.” dedim ve size doğru yolu 
gösterdim, doğrusunu gösterdim. Ne bekliyorsunuz ya?.. Ne yapacaksınız, bizi 
Meclisten mi atacaksınız ya? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ha, ne 
yapacaksınız? Sesimizi mi keseceksiniz? Sözümüzü mü keseceksiniz? Ha… 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Tahrike devam! 
OKTAY VURAL (Devamla) – Sen fazla tahrike geliyorsun galiba Bekir. 
Evet, Sayın Meclis Başkanım, bu İç Tüzük benim hukukumdur. Bakın, bu 

söz vermeniz bile… Söz verdiniz, biraz önce siz söylediniz. Ne olacak peki?.. 
Ne olacak?.. Söz verdiniz. Usul hakkında, doğru olsa bile ne yapacaksınız siz 
şimdi? Yapacağınız bir şey yok. Ama bir Meclis Başkanının bu duruma 
düşmesinden biz memnun mu oluyoruz? Niye memnun olalım yahu, niye 
memnun olalım? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ha, biz burada “Meclisi 
siz mi yöneteceksiniz, ben mi yöneteyim? Siz mi uyaracaksınız, ben mi 
uyaracağım?” diyenlerden de değiliz. Onu dedikleri zaman da hadlerini 
bildiren bir grup olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Vural, süreniz doldu efendim. Size de bir dakika ilave 

süre vereyim ilave edeceğiniz bir şeyler varsa.  
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OKTAY VURAL (Devamla) – Evet, Sayın Meclis Başkanım… Bakın, 
“Meclis Başkanım” diyorum çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Başkanısınız. Dolayısıyla burada bütün bu usul tartışmalarıyla yıpranan sizin 
yönetiminiz ve konumunuzdur. Meclis Başkanının parti faaliyetlerine 
katılamayacağı hükmü aynı zamanda, sadece faaliyetlerine katılamama değil, 
bir partinin meclis başkanı gibi yönetim gösteremeyeceğine dairdir. Lafzıyla 
da ruhuyla da sizi Meclis Başkanı gibi davranmaya davet ediyorum.  

O bakımdan, bu gibi konularda, yanlış yaptığınız bu usul tartışması bile 
maalesef, bir Meclis Başkanı olarak Meclis İçtüzüğü’ne uygun hareket 
etmediğinizi ispatlamıştır. Bundan sonra da yönetiminize herhangi bir 
güvenimizin olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Saygılarımla. (MHP sıralarından alkışlar)  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Usul tartışmasıyla ilgili, lehte Giresun Milletvekili Sayın 

Nurettin Canikli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan, ben de aleyhte istiyorum 

efendim, aleyhinize istiyorum.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, ben de aleyhte istiyorum. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Efendim, bir lehte, bir aleyhte kişiye… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Efendim, şimdiye kadar hep iki…  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben de aleyhte istiyorum. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – İlk kez böyle bir uygulama… Bir şey 

mi yetiştiriyoruz Sayın Başkan, aceleniz ne?  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani “4-5 kişiye verilmez.” diyor, en fazla… 
Ben de aleyhte istiyorum Sayın Başkan. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Şimdi, değerli milletvekilleri, elinizdeki Tüzük’ü okursanız, 

63’üncü maddenin ikinci fıkrasını değerlendirirseniz…  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Uygulama ne olacak Sayın Başkan? 

İlk defa böyle bir uygulama oluyor. 
BAŞKAN – …Meclis başkanlarına bu inisiyatifin, bu hakkın verildiğini 

göreceksiniz. Ben de burada tanınan imkânlar nispetinde, ölçüsünde bir lehte, 
bir aleyhte söz verdim. 

Şimdi Sayın Canikli’de söz.  
Buyurun efendim. 
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NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Bu ilk defa oluyor yalnız, bu Mecliste 

bu ilk defa oluyor. İlk defa oluyor bu. 
BAŞKAN – Lütfen… Lütfen oturunuz. Lütfen oturunuz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Ne kadar tarafsız olduğunuz… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, İç Tüzük’ün 

63’üncü maddesi çerçevesinde açılan tartışmada Sayın Başkanın tutum ve 
davranışının İç Tüzük’e uygun olduğu, bu çerçevede söz aldım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bakın, çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Burası 
milletin iradesinin tecelli ettiği kutsal bir mekân ve saat 13.00’ten beri 
yaptığımız görüşmelerde, içeriğe baktığınız zaman, tartışma üslubuna 
baktığınız zaman sanki birileri burayı germeye çalışıyor. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Geren Başkan! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Sanki bu çalışmaları…  
RECEP TANER (Aydın) – Meclis Başkanı… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Eleştiri olabilir, bakın değerli 

arkadaşlar, bunun da bir yöntemi vardır, üslubu vardır. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Geren orada, geren orada! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yani, şöyle bir “zalim yönetim” 

kavramı gibi bir kavram hangi Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine 
yakıştırılabilir -geçmişte ve bugün- böyle bir şey olabilir mi değerli 
arkadaşlar? Bu son derece büyük haksızlık değil mi? 

RECEP TANER (Aydın) – AKP Hükûmetine, AKP’ye… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bu ifade aslında millete yöneltilen 

bir ifadedir.  
AKİF AKKUŞ (Mersin) – Gerçeklerden kaçmayın! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - O Hükûmeti göreve getiren kimdir? 

O Meclisi seçen kimdir? Millettir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Eğer 
“zalim yönetim” diyorsanız, bu ifade millete gidiyor. Ne konuştuğunu 
herkesin bilmesi gerekir değerli arkadaşlar, çok talihsiz ifadeler bunlar 
gerçekten.  

Ne yaptı Sayın Başkan? Bakın, biraz önce hep birlikte bu tartışmayı 
yaşadık. (MHP ve CHP sıralarından gürültüler) Sayın konuşmacı, talep eden 
sayın konuşmacı, önce gerçekten söyledi fakat daha sonra, Sayın Başkan 
tekrar ettiğinde, o ara ifade etmedi. Ben çok yakinen izliyorum buradaki 
tartışmaları. Önceki talep unutulduğu için de -çok normal, olabilir yani- 
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burada ne bir kasıt var -açık olarak ortada- kasıt söz konusu değil. Çünkü, 
sonuçta Sayın Vural da konuşsa muhalefete mensup bir arkadaşımız 
konuşacaktı, konuşmacı da yani diğer konuşmacı da, aleyhe konuşan 
konuşmacı da muhalefete mensup bir arkadaşımızdı. Burada Sayın Başkanın 
kastının olması söz konusu bile olamaz, çok net olarak. Buradan yola çıkarak 
bu ifadeleri kullanmak gerçekten çok büyük haksızlık.  

Bakın, biz, ısrarlı bir şekilde, bu değişikliği millet iradesine götürmek 
istiyoruz, milletimizin kanaatini almak istiyoruz. Niye kaçıyorsunuz değerli 
arkadaşlar? 

ATİLA EMEK (Antalya) – Kim kaçıyor? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) -  Neden korkuyorsunuz? Milletten 

korkmayın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP ve MHP sıralarından 
gürültüler) Millet iradesinden korkmayın. Hepimizin gideceği yer orası, rahat 
olun. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Biz milletten korkmayız.  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Eleştirinizi yapın, tartışmaları 

yapalım ama millete gidelim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Siz millet değilsiniz demek ki! Buradakiler 

milleti temsil etmiyor! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) -  Hakemliği millete bırakalım, takdiri 

millete bırakalım.  
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
OKTAY VURAL (İzmir) – Bunlar memurun herhâlde öyle mi? Senin 

memurun mu bunlar? 
BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, usul tartışmasını dinledik. (MHP 

sıralarından “Seçime gidelim” sesi) Tutumumda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  
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AK PARTİ grup önerisinin İç Tüzük’e ve Anayasa’ya aykırı olup olmadığı 
hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 88 19.04.2010 854-860 Mehmet Ali 
Şahin 

Murat 
Özkan 

Harun 
Tüfekci 

 
BAŞKAN – Alınan karar gereğince gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri 

ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz. 
Sayın İçli, buyurun. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkanım, bir önceki oturumda 

usul tartışması için önerge vermiştim. Tutanakları getirttirdim. Sizin ifadenizle 
“Yoklamayı bir yapalım, daha sonra usul tartışmasını açarız.” demiştiniz fakat 
oturumu kapattınız, terk ettiniz Genel Kurulu. Onun için, önergenin işleme 
alınmasını istiyorum.  

BAŞKAN – Şu önergenizi mi? 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Evet. Anayasa Mahkemesinin iki 

kararının tutanaklara geçmesini arz ediyorum.  
BAŞKAN – İzin verirseniz bir okuyayım. 
Sayın milletvekilleri, Sayın İçli Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçesiyle 

“Genel Kurulca kabul edilen AKP grup önerisi İç Tüzük’e ve Anayasa’ya 
aykırıdır. Genel Kurul İç Tüzük değişikliği mahiyetinde uygulama yapamaz. 
Böyle bir uygulama Anayasa 95, 148, İç Tüzük 181 madde hükmüne aykırıdır.  

İç Tüzük 63 maddesine göre usul tartışması açılmasını ve bu konuda 
görüşlerimi Genel Kurula sunmak için tarafıma söz verilmesini arz ederim.” 
diyorsunuz.  

Şimdi, grup önerisi Genel Kurulun oyuna sunuldu. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Ama sunmadan evvel söz verecektiniz. 
BAŞKAN – Ama, bakın, yoklama ile oylama arasına başka bir işlem 

alamayız. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkanım, bakın, tutanağı 

getirttirdim. Siz oturumu kapattınız. Siz, bu tartışmalar yapılırken söz 
vereceğinizi söylediniz. Hatta bana dediniz ki: “Sayın İçli, önergeniz Sayın 
Vural’la aynı mahiyette mi?” dediniz. Burada yazıyor. “Evet” dedim ve söz 
vereceğinizi, önergemi işleme alacağınızı söylediniz. Ama işte bu işleminiz 
dahi İç Tüzük 63’e aykırıdır, taraflı davrandığınızı göstermektedir. Bundan 
neden kaçınıyorsunuz? Ben...  
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BAŞKAN – Yoklama ile oylama arasına başka bir işlemin girmemesi 
bakımından... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – O zaman niye söylediniz efendim? 
Tutanakta var. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkan... 
BAŞKAN – Peki, buyurun Sayın İçli, buyurun. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte söz istiyorum Sayın Başkan. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Aleyhte istiyorum ben de. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Kaç kişiye vereceksiniz Sayın 

Başkan? 
BAŞKAN – Efendim, usul tartışması açtım. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bir lehte, bir aleyhte mi? 
BAŞKAN – İki lehte, iki aleyhte arkadaşımıza söz vereceğim.  
Konuşma süreleri beşer  dakikadır. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Lehte istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Arkadaşlar tespit etsinler. Lütfen... Arkadaşlar, lütfen yazılı 

olarak gelsin benim önüme. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, bir önceki konuşmamda İç Tüzük’ün 

52’nci maddesinden bahsetmiştim. Sayın Elitaş’da farklı görüşler ortaya koydu 
ve Genel Kurulun farklı uygulamalarından söz etti. Bakın, ben size burada 
Genel Kurulun farklı uygulamalarından değil, Anayasa Mahkemesinin... Önce 
doktrinde Profesör Şinin bir görüşünü aktarayım. Anayasa değişikliklerinin... 
Bakın, şöyle bir tartışma var: Anayasa 148, ivedilikle görüşme yasağı ve eski 
61 Anayasası’nda da bu var. Anayasa Mahkemesine Anayasa değişikliğiyle 
ilgili götürülüyor iki olayda ve Anayasa Mahkemesi diyor ki: “İvedilikle 
görüşülme yasağı ile öncelikle görüşülme farklı kavramlardır. İvedilikle 
görüşme Anayasa değişikliğinin Mecliste 2 defa görüşülmesini gerektirir.” der. 
1982 Anayasası, 1987’de değişmiş, ivedilikle görüşme yerine 2 kez görüşme 
şartı getirilmiştir. Ama Anayasa Mahkemesi iki kararında öncelikle ve 
ivedilikle görüşmeye ayırdıktan sonra söz konusu anayasa değişiklik teklifinde 
bakın ne diyor: “Dâhilî Nizamname’nin…” Yani 1973’te yürürlüğe giren şu İç 
Tüzük’ten önceki Dâhilî Nizamname aynı ifadeleri taşımaktadır. İç Tüzük 52 
ile Dâhilî Nizamname 74 diyor ki: “Anayasa Mahkemesine götürenler her ne 
kadar ivedilik şartıyla ilgili bir inceleme isteminde bulunmamış olsalar da biz 
bunu inceliyoruz.” Diyorlar ki sonuç olarak: “Bir kanun tasarısı veya teklifinin 
gündemde bulunan öteki maddelerden önce görüşülmesini yalnız hükûmet veya 
bir komisyon ancak yazı ile ve gerekçesi de gösterilerek istenebilir.” Hangi 
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tarihte söylüyor? Tutanaklara geçmesi için söylüyorum, Anayasa 
Mahkemesinin 15/4/1975 tarih, 1973/19 esas, 1975/87 sayılı Kararı. Başka? 
Yine Anayasa Mahkemesi 13/4/1971 gün, 1970/41 esas, 1971/37 sayılı 
Kararı’nda, her iki kararında ivedilikle görüşmekle öncelikle görüşme 
kavramına ayırmış ve bir yasa teklifinin Genel Kurulda görüşülebilmesi için, 
52’nci maddede belirtilen… Bakın “Bir yasa teklifinin öncelik verilerek bu 
kısmın ilk sırasına geçirilmesi, Hükümet veya esas komisyon tarafından 
gerekçeli olarak Genel Kuruldan istenebilir.” diyor. Şimdi, Hükûmet ve esas 
komisyon bunu gerekçeli olarak Genel Kuruldan istememiştir. Yapılan nedir? 
AKP Grubu İç Tüzük 49 ve 19’a göre, bir kanun tasarı veya teklifinin 
sıralarının değiştirilmesiyle ilgili bir işlem yapmıştır. Bakın, 49’uncu maddenin 
yedinci fıkrasında “Başkan birleşimi kapatırken” der. Evet, grup önerisi gelir. 
Burada Genel Kurulun bilgisine sunulur. Genel Kurul oylar. Oyladıktan sonra 
bunun sırası değişir ama birleşimi kapatırken. İç Tüzük madde 1, birleşim 
demek gün demek, oturum demek değil. “Başkan birleşimi kapatırken, yani 
Sayın Başkan birleşimi kapatırken gündemde bulunan hususlardan hangisinin 
gelecek birleşimde -yani yarın, çünkü çalışma kararını yarına aldık- veya 
birleşimlerde görüşüleceğini Genel Kurula bildirir.” 

Başkan burayı terk ederken size bildirecek, bize bildirecek ve ne yapacak 
başka? “Bu husus ayrıca ilan tahtasında ilan edilir.” Edilebilir filan değil, edilir, 
yapılır.  

Şimdi, İç Tüzük 49… Evet, Danışma Kurulunun oy birliğiyle karar 
alamadığı olaylarda İç Tüzük 19’a göre gruplar öneri verebilir ama öncelikli 
görüşme meselesi… Anayasa 148, şekil yönünden Anayasa Mahkemesi 
inceleyecek. Bakın, ben size burada iyilik ediyorum. Ben size burada farklı bir 
düşünce değil, Anayasa Mahkemesinin çok kapsamlı… Burada beş dakikada 
bunları anlatamam. Anayasaya aykırı davranıyorsunuz. Genel Kurulun 
oylaması İç Tüzük değişikliği şeklinde olamaz. 

İç Tüzük nasıl değişir? Anayasa’mızda belirtildiği gibi, İç Tüzük’ümüzün 
sanıyorum 188’inci maddesinde, aynı Anayasa değişikliği gibi Anayasa 
Komisyonunda görüşülecek, rapora bağlanacak, Genel Kurula gelecek, 
oylanacak, bir karara bağlanacak.  

Şimdi, siz burada, Anayasa’nın ve İç Tüzük’ün emredici hükümleri varken 
sayısal çoğunlumuz var diye bunu yaparsanız, bu Anayasa Mahkemesine 
götürüldüğü zaman Anayasa Mahkemesi bunu iptal eder. Emeklerimize yazık 
değil mi? Şimdi sabahlara kadar çalışacağız. Yarın öbür gün şikâyet 
edeceksiniz. Etmeyin diye söylüyorum, açtığım usul tartışması bu. 
Yalvarıyorum size! Burada bir partili veya partisizlik meselesi değil. Bütün 
vatandaşlar bizi dikkatle izliyor. Açın, Anayasa Mahkemesinin şu iki kararını 
hukukçu arkadaşlarımızla, bir saat ara verelim, yorumlayalım, burada 
tartışalım. Benim dileğim bu değerli arkadaşlarım.  
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Onun için, Sayın Meclis Başkanının uygulaması tarafsızlık ilkesini 
zedelemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Süreniz doldu Sayın İçli. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Sayın Başkanı uymakla yükümlü 

olduğumuz Anayasa’ya ve İç Tüzük’e davet ediyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın İçli. 
Usul tartışmasının lehinde, Giresun Milletvekili Sayın Canikli. 
Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
İç Tüzük’ün 63’üncü maddesi çerçevesinde açılan usul tartışmasında 

Sayın Başkanın tutumunun İç Tüzük’e uygun olduğu kanaatiyle lehte söz 
aldım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Senin okuma yazman var mı? Okuduğunu 

anla, anla… Diyor ki: “Komisyon ve Hükûmet ister.” Sen isteyemezsin.  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) -  Değerli arkadaşlar, 49’uncu madde 

çok açık. 49’uncu madde çerçevesinde Danışma Kuruluna konu götürülmüş, 
yani 498 sıra sayılı kanunun sırasının öne alınmasına ilişkin öneri Danışma 
Kurulunda görüşülmüş, Danışma Kurulunda kayıtlara geçmiş. Bakın, değerli 
arkadaşlar… 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Komisyon veya Hükûmet isteyebilir, sen 
isteyemezsin! 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) -  Oraya geleceğim, 52’nci madde, 
oraya geleceğim. 

Danışma Kurulunda kayıtlara geçmiş, tutanağa dâhil edilmiş ve 
dolayısıyla, 49’uncu madde çerçevesinde Danışma Kurulunda gündeme 
getirildiği için burada, 49’uncu madde çerçevesinde herhangi bir usul hatası 
söz konusu değil.  

Şimdi, tartışılan esas konu 52’nci madde. 52’nci maddenin eğer birinci 
fıkrası geçerli ise ikinci fıkrasına bakmaya gerek yok. Bir başka ifadeyle, ikinci 
fıkrada belirtilen hususlar, birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler için 
geçerlidir. 52’nci maddenin birinci fıkrası: “Genel Kurula sevk edilen bir 
komisyon raporu veya herhangi bir metin, aksine karar alınmadıkça dağıtımı 
tarihinden itibaren kırksekiz saat geçmeden görüşülemez.” Aksine karar 
alınmadıkça. Ki, bu, görüşme için ayrıca. Aksine kim karar alacak? Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi karar alacak. Eğer, birinci fıkra çerçevesinde aksine karar 
alınmış ise Genel Kurul tarafından, o zaman ikinci fıkraya bakmaya gerek yok. 
Birinci fıkrayı ihmal eder, onu yok sayarsanız, sadece ikinci fıkraya bakarsanız, 
yanlış olur. Bu değerlendirmeler, bunu esas alarak bu çerçevede yapılan 
değerlendirmeler doğru olmaz.  

Bakın, Danışma Kurulunda gündeme gelmiş. Biraz önceki 
arkadaşlarımızın söylediği gibi değil, konuşulmuş, orada tartışılmış, Danışma 
Kurulu ıttılaına girmiş ve kayıtlarına geçmiş. Biliyorsunuz, orada tutanak 
tanzim ediliyor. Danışma Kurulunda yapılan görüşmeler ve grupların getirdiği 
öneriler orada kayıtlara geçiyor, tartışılıyor, değerlendiriliyor ve tutanak tanzim 
ediliyor en sonunda. Belki bazı arkadaşlarımız hatırlayabilirler, hatırlarlar, 
orada konuşulmasına rağmen, sehven kayıtlara geçmediği için, tutanağa 
geçmediği için bir konuyu burada görüşememiştik fakat burada öyle problem 
yok. Danışma Kurulunda gündeme getiriliyor 498 sıra sayılı kanun tasarısının 
öne alınması için, orada konuşuluyor, tartışılıyor, tutanakta yer alıyor; 
dolayısıyla, 49’uncu madde çerçevesinde en ufak bir problem yok. 

İç Tüzük’ün 52’nci maddesi çerçevesinde baktığınızda da orada “Genel 
Kurulca aksine karar alınmadıkça” ifadesi var. Karar alma yetkisi, bu İç 
Tüzük’ün uygulanmasında buraya aittir, Genel Kurula aittir. Dolayısıyla 
“aksine karar alınmadıkça” ifadesini tahakkuk ettirecek olan irade, bu Meclisin 
iradesidir ve bu irade de gerçekleşmiştir, tahakkuk etmiştir yani Türkiye Büyük 
Millet Meclisi aksine bir karar almıştır İç Tüzük’ün 52’nci maddesinin birinci 
fıkrasına uygun olarak. Dolayısıyla, artık, 52’nci maddenin ikinci fıkrasından 
yola çıkarak bunun prosedüre, teamüle uygun olmadığını söylemek kesinlikle 
söz konusu değildir ve yapılan işlem, yapılan uygulama İç Tüzük’e, hukuka 
uygundur. Bu çerçevede en ufak bir sorun bulunmamaktadır. 

Teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Sayın Canikli, teşekkür ederim. 
Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak… Lehinde istediniz değil mi 

efendim? Bir yanlışlık olmasın. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Evet. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Efendim, lehte Sayın Elitaş istedi. 
BAŞKAN – Ama, yazılı olarak başvurmuş ve lehinde istemiş. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır efendim, aleyhinde… 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, lehte ben istedim. 
BAŞKAN – Öyle mi? Aleyhinde mi efendim? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Aleyhte benim, ben aleyhte istemiştim. 
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ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Ben lehinde istedim Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Lehinde istemiş efendim, yazılı olarak başvurusu var. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, siz konuşmayı açar açmaz 

lehinde ve aleyhinde konuşma talepleri oldu… 
BAŞKAN – Efendim, önceden geldi yazılı…  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ama açar açmaz… 
BAŞKAN – Yazılı metni önceden geldi Sayın Elitaş, önceden geldi. 
Buyurun… 
KADİR URAL (Mersin) – Sana mı soracağız ya? Hayret bir şey ya! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Lehinde ben istemiştim. 
BAŞKAN – Hayır, hayır… Sayın Uzunırmak lehinde söz istedi efendim. 
KADİR URAL (Mersin) – Sana mı soracağız? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Açar açmaz sözlü olarak istedik, 

kayıtlara geçti. 
BAŞKAN – Sayın Elitaş, önceden geldi efendim; kendisi yazılı olarak 

başvurdu, sizin müracaatınız daha sonraydı. Lütfen… Yazılı metni burada. 
Sayın Uzunırmak, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır.  
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; usul tartışması hakkında Sayın 

Başkanın yönetiminin lehinde söz aldım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, insanların veya yönetenlerin kararlarında ve 

davranışlarında etkin olan bazı saikler vardır. Bunlardan inançlarımız, 
duygularımız, isteklerimiz, aklımız, mensubiyetimiz ve kurallar olarak alanlarına 
göre sınırlayabileceğimiz saikler söz konusudur. Dolayısıyla, eğer kural 
koyucular kurallarını koydukları alana göre, duygu, akıl, istek, arzu örtüşmesine 
uygun kurallar konabiliyorsa o kuralların uygulanmasında bir problem doğmaz 
çünkü her şey örtüşmüştür ama Sayın Başkan kendi açısından doğrusunu 
yapıyor. Sayın Başkanın burada kurallara uygun yönetmek gibi mecburiyeti yok 
çünkü demokrasi ve halk iradesinin hukuk olarak örtüşmesine baktığınızda, 
demokrasinin, halk iradesinin hukuka bağlılığı uygulamalarını eğer ortaya 
koymak istediğinizde, hukuka bağlılık, hukukun üstünlüğünü tanımak diye bir 
mecburiyetiniz yoksa o zaman mensubiyetinize göre karar vereceksiniz. 
Mensubiyetinize göre verdiğiniz kararda da AKP demokrasisi, hatta ve hatta -çok 
özür diliyorum ama- Sayın Başbakanın, Recep Tayyip Erdoğan’ın demokrasisi 
söz konusu olacak; kurallar ve hukuk olmayacak, mensubiyete göre karar 
vereceksiniz, Parlamento da mensubiyete göre yönetilecek.  
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Adıyaman’da, Sayın Meclis Başkanımızın daha oradaki Tekel işçileriyle 
ilgili koyduğu tavırda, acaba bir Meclis Başkanı tavrını mı sezdi Türk halkı 
veya yüce Parlamentonun mensupları yoksa bir AKP mensubiyetinin tavrını mı 
sezdi? Dolayısıyla, o gün orada o tavrı koyan Başkan, bugün burada bu 
mensubiyet tavrı içerisinde, kural tanımadan, hukuk tanımadan, nizam 
tanımadan mensubiyetine göre yönetmek gibi bir hakka sahiptir.  

Dolayısıyla, ben, Sayın Başkanı takdir ediyorum bundan dolayı ve 
destekliyorum, mensubiyetine göre yönetmelidir. Dolayısıyla, o zaman ancak 
Türkiye, bu gibi kargaşanın içerisinden çıkabilir kanaatini taşıyorum.  

Tabii ki değerli milletvekilleri, Türkçenin ders alınması gereken çok güzel 
atasözleri, deyimleri vardır: “Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.”  

Ben, hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. (MHP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Sayın Uzunırmak, çok teşekkür ederim.  
Şimdi, usul tartışmasının aleyhinde söz isteyen İzmir Milletvekili ve CHP 

Grup Başkan Vekili Sayın Anadol.  
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer 

üyeleri; burada, biraz sonra, gerçekten tarihî bir oturumun dakikalarını, 
saatlerini yaşayacağız. Bütün halkımız televizyon ekranında gelişmeleri izliyor, 
bu Anayasa değişiklik teklifinin safahatını merak ediyor, merakla inceliyor.  

Şimdi, böyle önemli bir oturumda en önemli olay, en işlevli kişi, makam 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, elbette, siyasal geçmişini bildiğimiz, siyasal yaşamını tanıdığımız, 
belirli bir ideolojinin savunmasını yapmış kişidir, olabilir, saygı duyuyoruz 
ama buraya seçildikten sonra, o Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanıdır, 
herhangi bir keyfî davranışa izin vermemelidir; kendisi yapmamak bir tarafa, 
bütün partilerin, grubu olanların, olmayan milletvekillerinin, hepsinin yüzde 
yüz tam güvenini taşımalıdır.  

Şimdi, baştan başlayalım. Basit, öyle uzun uzun madde tahlilleri 
yapmayacağım. Doğru bir uygulama yaptı Sayın Başkan, 63’e göre usul 
tartışması açılıyor; 4 kişiye söz verdi, 2 lehte, 2 aleyhte, doğrusu bu. Şimdi, ben 
Başkana soruyorum: Bir oturum evvel, niye 1’er kişiye söz verdiniz Sayın 
Başkan? Yırtındık yerimizden, bağırdık: “63’e göre 2 lehte, 2 aleyhte söz 
vereceksiniz, verin.” “On dakikadan fazla olmuyor.” Tamam, siz on dakika 
verin, şimdiye kadar bütün uygulamalar böyle. Bir oturumda ne değişti 
arkadaşlar? Beş dakika, on dakika, üç dakika… Yani bu kadar önemli bir 
Anayasa değişikliğinde biz, üç dakikanın, beş dakikanın, on dakikanın hesabını 
yaparsak millete bunun sağlıklı biçimde çıktığını nasıl anlatacağız arkadaşlar? 
Evvela keyfîlik olmayacak, bu bir. İkincisi, bakın, ben çok basit şeyler 
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söylüyorum ama bu basit şeyler uygulanması gereken kurallar. Madde 51, 
demin yerimden okudum, ayağa kalktım “Başkanlığa gelen kanun tasarı ve 
teklifleri, resmî tezkereler ve komisyon raporları ile soru, genel görüşme, 
Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve gensoru önergeleri, gelen kâğıtlar 
listesinde yayımlanır. Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede ayrıca 
belirtilir. Başkanlığa geliş tarihleri de ayrıca gösterilir.  

Gelen kâğıtlar Meclisin toplantı günleri dağıtılır ve tutanağa eklenir. 
Gelen kâğıtlar, tatile rastlamadığı takdirde, Cumartesi ve Pazar hariç, her 

gün yayımlanır, ilan tahtasına asılır ve ilk birleşim tutanağına eklenir.” Kural 
mı bu? “Eklenir” diyor, emredici hüküm. Tahtaya baktım, tahta yerine 
kulislerin girişinde iki tane televizyon ekranı var, simsiyah, kararmış. Başkana 
söyledim, “Benim haberim yok.” dedi. Haberiniz olacak Sayın Başkan. İlan 
tahtasına bu gelen kâğıtlar asılmazsa buradaki oturumun meşruiyeti kalmaz. 
Ama “Benim haberim yok.”, “Ben görmedim.”, “bilmiyorum”, “Memurlar 
yapmamış.” bunlar mazeret değil. Hem Anayasa’yı değiştireceksiniz hem de en 
basit kurallara riayet etmeyeceksiniz, bunun adı “keyfîliktir”, bunun adı şudur 
arkadaşlar: Hep demokrasiden, reformlardan filan bahsediyorsunuz. Şu, yargıyı 
idarenin tahakkümü altına alma teşebbüsünüzü de “reform” diye 
tanıtıyorsunuz, tanıtmaya çalışıyorsunuz. Oysa demokrasi “Biz çoğunluktayız, 
ne dersek olur.” anlayışı değildir, bu demokrasi filan değildir, çoğunluğun 
tahakkümüdür, dikta eğilimidir, tek adam rejimidir, oraya doğru gidiyorsunuz 
oraya doğru gidiyorsunuz. En basit İç Tüzük kurallarını paspas gibi çiğneme 
cesaretini buluyorsanız ve Meclis oturumları böyle yönetiliyorsa buradan 
çıkacak Anayasa değişikliklerinin meşruiyetine kimseyi inandıramazsınız. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bir soru sorabilir miyim. 
BAŞKAN – Sayın Genç, Meclis Başkanlarına, İç Tüzük’ün 100’üncü 

maddesine göre soru sorabilirsiniz… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır hayır, şöyle… 
BAŞKAN - …ama onu siz çok daha iyi bilirsiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, esas Komisyon veya Hükûmet veya 

Başkanlıkça, bu kanunun öncelikle görüşülmesi konusunda Danışma Kuruluna 
bir istek var mıdır, bir teklif var mıdır? 

BAŞKAN – Sayın Genç, oturumları yöneten Meclis Başkanlarına soru 
sorulabilir ancak İç Tüzük’ün 100’üncü maddesine göre. Lütfen orayı okuyun, 
ona göre sorun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, AKP Grubu adına çıkan 
arkadaş dedi ki… 
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BAŞKAN – Tutumumu değiştirmeye mahal bir husus olmadığı 
kanaatindeyim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – AKP Grubu adına çıkan kişi dedi ki… 
Sayın Başkan, bakın, bir şey söylüyorum size… 
BAŞKAN – O nedenle… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın, çok önemli bir konu. 
BAŞKAN – O nedenle “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 

Gelen Diğer İşler” kısmını görüşmeye başlıyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bir soru soruyorum, diyorum 

ki bakın, İç Tüzük’ün 49’uncu maddesinde… 
BAŞKAN – Bana soruyu 100’üncü maddeye göre soracaksınız efendim. 

Başkan tartışmalara katılabilir mi? 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bir şey soruyorum size, diyorum ki İç 

Tüzük’ün 49’uncu maddesinde diyor ki: Bir kanun teklifinin veya tasarısının 
Danışma Kurulunda görüşülebilmesi için ya Başkanlık bunu teklif edecek ya da 
Hükûmet veya Komisyon teklif edecek. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Olur mu öyle şey canım, bırak! 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Konuştuk, tartıştık efendim, usul 

tartışması açıldı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Aç oku kardeşim, aç oku! 
BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen yerinize oturur musunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Aç oku, aç oku! Bu konuda Başkanlığın, 

Komisyonun veya Hükûmetin bir teklifi var mı? Ben bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN – Ben, bu görüşmelerde taraf değilim efendim. Lütfen, bana 
soru sormayın.  

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, biraz önce, AKP Grubu adına çıkan 
dedi ki: “Biz bunu Danışma Kurulunda görüştük.”  

BAŞKAN - Benimle ilgili bir soru sorma ihtiyacı varsa İç Tüzük’ün 
100’üncü maddesine göre sorabilirsiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hâlbuki yanlış söylüyor. Burada, Danışma 
Kurulunda görüşülmemiştir. 

BAŞKAN – 1’inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
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497 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ilişkin işlemlere 
geçilmesinden önce, Anayasa’nın 2, 4 ve 175’inci maddeleri açısından, 
anılan teklifin görüşülmesine yer olup olmadığı hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 88 19.04.2010 863-869 Mehmet Ali 
Şahin 

Murat 
Özkan 

Harun 
Tüfekci 

 
BAŞKAN – Komisyon? Burada. 
Hükûmet? Burada. 
Komisyon raporu 497 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.  
Bir müracaat var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
497 Sıra Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin işlemlere geçilmesinden 
önce, Anayasa’nın 2, 4 ve 175 inci maddeleri açısından anılan Teklifin 
görüşülmesine yer olup olmadığı konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 63 üncü maddesi uyarınca usul hakkında söz talep ediyorum. 

Benzeri uygulama Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22. Dönem 1. 
Yasama Yılı 39. Birleşimde 1 Mart Tezkeresinin görüşüldüğü oturum ile 4. 
Yasama Yılı 124. Birleşiminde Lübnan'a Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
gönderilmesine izin verilmesine ilişkin Tezkerenin görüşüldüğü oturumlarda 
da kabul edilmiştir. Keza 23. Yasama Döneminin 59. Birleşiminde 6 Şubat 
2008 tarihli oturumda da, Anayasa’nın 10 ve 42. maddelerinde değişiklik 
yapılmasına yönelik değişiklik teklifinin görüşmelerinde de söz konusu talep 
uygulamaya konulmuştur. 

Açıkladığımız sebeplerle talebimiz İçtüzüğün 63. maddesine uygun 
olduğu gibi 22 ve 23. Yasama Dönemlerindeki uygulamaları da paraleldir.  

Gereğini saygıyla talep ederim. 
 İsa Gök Şahin Mengü 
 Mersin Manisa 
 Atilla Kart Atila Emek 
 Konya Antalya 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yazılı metni biraz önce dinledik. Benim 

bu metinden anladığım, Anayasa’nın bazı maddelerinde değişiklik öngören bu 
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teklifin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle görüşülmemesi gerektiği ve 
Meclis Başkanı olarak benim bunu görüşmemem gerektiği, iade etmem 
gerektiği şeklinde bir düşünceyle yazıldığı anlaşılıyor.  

Doğru mu anlamışım?  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Hayır, müzakere edilmesi, müzakere.  
BAŞKAN – Şimdi, değerli arkadaşlarım, önce Meclis Başkanlığı 

kendilerine gelen tekliflerin ve tasarıların, özellikle bu Anayasa değişikliği ise 
ancak şekil ve usul bakımından incelemesini yapabilir, içeriğiyle ilgili 
herhangi bir değerlendirme yapmam, yapmamız Başkanlık olarak mümkün 
değildir. Anayasa’ya aykırılıkla ilgili ihtisas komisyonu Anayasa Komisyonu 
bu konuda tabii ki çalışmasını yaptı ve şu anda Genel Kurulun gündemine 
girdi.  

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teklifi mümkün olmayan maddenin teklifi 
kabul edilemez. 

BAŞKAN – Eğer bu Anayasa değişikliği metninin içerisinde Anayasa’ya 
aykırı düzenlemeler var ise tabii ki o maddeler görüşülürken herhâlde teklif 
sahibi arkadaşlarımız Anayasa’ya aykırılıkla ilgili önergeler vereceklerdir. Bu, 
sırası geldiğinde görüşülür diye düşünüyorum ama benim bu tutumumu bir 
usul tartışmasına dönüştürme düşüncesindeyseniz, ki öyle anlaşılıyor, bir usul 
tartışması açmayı talep ediyorsunuz…  

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, henüz başlamadık ki. 
Neyin usulünü, neyin yöntemini tartışacağız Sayın Başkan?  

BAŞKAN – Efendim… 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Henüz başlamadı ki görüşmelerimiz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Başlamadan olur zaten. Zaten o 

başlamadan evvel olur.  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, bu kadar kötüye 

kullanılmaz, bu kadar suistimal edilemez. Bu kadar yanlış uygulamaya konu 
edilemez Sayın Başkan.  

BAŞKAN – Görüşülüp görüşülmemesiyle ilgili bir usul tartışması 
talebinde bulunuyorlar. Ben demin ifade ettim, böyle bir uygulamanın doğru 
olmadığı ve bu teklifin burada görüşülmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. 
Yaptığımız işlemin İç Tüzük’e uygun olduğunu düşünüyorum ama 
arkadaşlarımız aksi düşüncedeler… 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Israr ediyoruz.  
ATİLLA KART (Konya) – Evet… Evet… 
BAŞKAN – ..ve bir usul tartışması açılmasını istiyorlar. 
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BAŞKAN – Buyurun Sayın Kart. (CHP sıralarından alkışlar) 
İki lehte, iki aleyhte söz vereceğim, beşer dakikadır süreleri. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan…  
BAŞKAN – Buyurun Sayın Bozdağ.  
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN – Evet, lehinde söz istediler Sayın Bozdağ. 
Sayın Kart, buyurun.  
ATİLLA KART (Konya) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

tarafımızdan verilen önerge üzerinde görüşlerimizi beyan etmek üzere söz 
almış bulunmaktayım. Ancak Sayın Başkan, bu görüşmenin her konuşmacı 
için asgari şartlarda on dakikayla sınırlı olması gerektiğini hemen ifade 
ediyorum çünkü -daha evvel önergemizde de ifade edildiği gibi- gerek 22’nci 
Yasama Dönemi gerek 23’üncü Yasama Döneminde, bu tür tartışmalarda, 
madde üzerindeki değişiklik önergelerinin dışında, tümü üzerinde yapılan bir 
aykırılık önergesi, aykırılık iddiası söz konusu olduğu için, bu noktada, on 
dakika olarak görüşme süresinin değerlendirilmesini önemle takdirlerinize 
sunuyorum ve konuşmamı buna göre yapmak istiyorum. 

BAŞKAN – Sayın Kart, beş dakika süre verdim, bir dakika daha ilave 
yaparım. Lütfen siz düşüncelerinizi Genel Kurulla paylaşın. 

ATİLLA KART (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; 
getirilen teklifin esası şu: Konuyu çok uzatmak istemiyorum, doğrudan işin 
esasına girmek istiyorum. Siyasi iktidar, kişisel ve siyasi hesap ve kaygılarla 
kendi kontrolünde olan bir yargı yapılanmasını gerçekleştirmek istemektedir. 
Bunun için de hukuk devleti ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan 
yargı bağımsızlığını, yasama teminatını, kendi kontrolüne, tümden kendi 
kontrolüne almak istemektedir. Demokrasi söylemini dilinden düşürmeyen 
siyasi iktidar, iki yüz yıl öncesinden kabul edilen akademik ve siyasi ilkeleri 
ayaklar altına almaktan çekinmemektedir. Kuvvetler ayrılığının en önemli 
halkası olan yargıyı bağımlı hâle getirerek erkler gasbına yol açmak 
istemektedir. Öyle ki yargı faaliyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bünyesine taşımaktan kaçınmamaktadır. Bu bir demokrasi cinayetidir.  

Bir siyasi partinin kapatılması süreçlerinde bir başka siyasi partinin rol ve 
görev üstlenmesi hiçbir şekilde demokrasiyle bağdaşmayacağı gibi, siyaseten 
de, ahlaken de doğru değildir. Bu söylemi, beş yıl kadar evvel Adalet 
Komisyonu Başkanı da ifade ediyordu, günümüzün Adalet Komisyonu 
Başkanı da beş yıl evvel bu düşünceyi ifade ediyordu.  

Yine, Anayasa Mahkemesi yapılanmasında 1982 Anayasası’nın yaratmış 
olduğu hukukçu olmayan yargıç yapılanmasının hukuk devleti ve yargı 
bağımsızlığı kavramlarıyla bağdaşmadığını, bağdaşmayacağını bilimsel olarak 
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ifade eden Anayasa Komisyonu Başkanı da, mevcut teklifte hukukçu olmayan 
yargıç yapılanmasının yarıdan fazla olmasına yol açacak bir teklifi hararetle 
savunabilmektedir. Burada da, yine demokrasiyle bağdaşmayan, siyaseten ve 
ahlaken doğru olmayan bir tavrın ve teklifin olduğunu üzüntüyle, kaygıyla ve 
ibretle görüyoruz.  

Peki, Adalet ve Kalkınma Partisini, demokrasiyi katletme cinayetinin, 
böyle bir girişimin içinde olmaya iten temel sebep nedir? Bir siyasi parti, 
neden kendisine vücut veren bir sistemi tahrif etmekten ya da işlevsiz hâle 
getirmekten kaçınmaz hâle gelebilir? İşte, burada Adalet ve Kalkınma 
Partisinin çıkmazını görüyoruz. Bir taraftan kendisini yargılaması kaçınılmaz 
olan yüce divan yapılanmasını şimdiden kontrol etmek, yine bir taraftan siyasi 
partilerin kapatılması sürecini kendi kontrolüne alarak ve devamında da 
muhalefeti tehdit eden, baskı altına alan bir anayasal ve fiili bir durumu 
yaratmak ve nihayet kendi kontrolü altındaki Anayasa Mahkemesi aracılığıyla 
Anayasa’ya aykırı olan yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirerek, anayasal 
denetimden kaçırarak toplumsal ve sosyoekonomik dönüşümü tamamlamak. 
Bu tablo bütün gerçekliğiyle somut olarak ortaya çıkmıştır.  

Ortak akıl, Cumhurbaşkanı düzeyindeki sorumluluk, toplumsal uzlaşma, 
akademik ve mesleki geçmişler ayaklar altına alınmak pahasına bu siyasi proje 
hayata geçirilmek istenilmektedir. Bütün bu tablonun üstüne, ülkemizin 
yaşadığı tıkanma devlet yönetiminde en üst seviyede yaşanmaktadır.  

İmzasının varlığından bihaber olan ve teklifi işleme koyan bir Meclis 
Başkanı… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Kart, size bir dakika ek süre veriyorum, lütfen 

sözlerinizi tamamlayınız efendim.  
ATİLLA KART (Devamla) – …bu gelişme karşısında “Velev ki olsa ne 

olur” diyen bir Başbakan, “Olsun, gerekirse çizik atarız, uzlaşma olmasa da 
olur.” diyebilen bir Cumhurbaşkanı…  

Toplumsal bir sözleşme olan Anayasa değişikliği aşamasında bile 
cumhurun Başkanı olduğunu hatırlamayan, idrak etmeyen ya da umursamayan 
bir Cumhurbaşkanı.  

Türkiye Cumhuriyeti’ni en üst seviyede yöneten 3 kişinin aslında bu 
uygulamalarında parti devleti yapılanması bütün çıplaklığıyla ve ibret veren 
boyutlarıyla karşımıza çıkıyor. Bu anlayışa sahip olan siyasi iktidarın millî 
iradeyi iğfal etmek pahasına “hap yutturmak” istediğini görüyoruz geldiğimiz 
aşamada -Sayın Başbakanın ifadesiyle söylüyorum- ancak inanıyorum ki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi sorumluluk ve sağduyu sahibi olan 
milletvekillerini hâlen bünyesinde barındırıyor.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
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BAŞKAN – Sayın Kart, ilave süreniz de doldu efendim.  
ATİLLA KART (Devamla) – Sayın Başkan, bir dakika istirham 

ediyorum. Zaten yetersiz süre verdiniz. Bir dakika daha lütfen…  
BAŞKAN - Sadece Genel Kurulu selamlayabilmeniz için size söz 

veriyorum. Lütfen… Lütfen… 
ATİLLA KART (Devamla) – İnanıyorum ki milletin vekilleri millî 

iradenin iğfal edilmesini mutlaka engelleyeceklerdir. Buna yürekten 
inanıyorum.  

Bu düşünceyle, Anayasa’nın 2 ve 4’üncü maddelerini doğrudan ihlal 
eden, dolaylı olarak değil, doğrudan ihlal eden, yargıyı ayaklar altına alan, 
yargıyı bağımlı hâle getiren, yargıç teminatını ortadan kaldıran bu değişiklik 
teklifinin görüşülmesinin Anayasa’nın esasına aykırı olduğunu ifade ediyor, 
bu konuda iktidara mensup milletvekillerini bir kez daha sağduyulu ve 
sorumlu davranmaya davet ediyor, Genel Kurulu bu düşüncelerle saygıyla 
selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN – Sayın Kart, teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, usul tartışmasının lehinde söz isteyen Ankara 

Milletvekili Sayın Ahmet İyimaya.  
Sayın İyimaya, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AHMET İYİMAYA (Ankara) – Değerli Başkanım, yüksek Genel 

Kurulun saygıdeğer üyeleri; sözlerime hepinizi selamlayarak başlıyorum. 
Yüce Genel Kurulun millet adına Anayasa’dan kaynaklanan toplumsal 

sözleşme yapma yetkisini kullanırken hasıl olan sonucun yine hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, biz şu anda Anayasa değiştiriyoruz. Elbette ki 
değiştiren teklif, değiştirilecek olan Anayasa hükmüne tabii olarak aykırı 
olacaktır. Ayrıca, herhangi kanunu görüşmüyoruz. Bir tamamen yepyeni 
kurucu iktidar yetkisi kullanıyoruz. Kurucu iktidar yetkisinin anayasal sınırları 
bellidir. Gerçekten, yasama organında Anayasa’nın 1’inci ve 4’üncü 
maddelerinin doğrudan değiştirilmesine ilişkin bir önerge, bir teklif 
görüşülemez ancak Anayasa değişikliklerinin herhangi bir maddesini 
yorumlama yoluyla, 1’inci maddeye aykırı, 2’nci maddeye aykırı, 3’üncü 
maddeye aykırı yoluyla bir tez üretirseniz, Parlamentonun kurucu iktidar 
yetkisini, Anayasa’ya aykırı olarak, Anayasa’yı ihlal ederek yaralamış 
olursunuz.  

ATİLLA KART (Konya) – Yorumlama yoluyla değil, doğrudan… 
AHMET İYİMAYA (Devamla) - Anayasa’mızın Türk anayasa 

hukukundaki geleneksel çizgisinde değiştirilemez madde, devlet şeklinin 
cumhuriyet olduğu maddesidir. 1924 öyledir, 1961 öyledir, Danışma 
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Meclisindeki görüşmeler sırasında 1982 Anayasası’nın ilk projesi böyledir. 
Bakın, Danışma Meclisi gerekçesinde ne deniyor: “1961 Anayasası 
düzenlenirken böyle bir endişe artık kaybolmuştur -cumhuriyetin değiştirilmesi 
ilkesi için diyor- Atatürk’ün kurduğu ve gençliğe emanet ettiği cumhuriyet 
rejiminden geriye dönüşün mümkün olamayacağı tartışılmaz bir gerçek olarak 
Türk milletince kabul edilmiştir. Buna rağmen, sadece tarihî niteliğinden dolayı 
cumhuriyet ilkesinin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği 1961 
Anayasası’na konmuştur.” Komisyonumuz da aynı şekilde hükmü 
tekrarlamıştır. Şu anda önümüzdeki diğer maddelerle ilgili -2, 4 maddeyle ilgili- 
teklif, gerekçesiz olarak, madde, Millî Güvenlik Konseyinin maddesidir.  

Arkadaşlar, bu maddelerin yürürlüğünü, geçerliliğini, etkisini 
tartışmıyoruz ancak yasama organı bir anayasa değiştirirken anayasal sınırları 
neyse onunla bağlıdır, siyaset kurumu da onunla bağlıdır, siyasal partiler 
onunla bağlıdır. Bu projede, bu maddelerde 1, 2, 3, 4’üncü maddelerin 
doğrudan değiştirilmesine ilişkin bir madde var mı teknik olarak? Yok. Peki, 
dolaylı olarak… (CHP ve MHP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Dolaylı var mı, dolaylı? 
AHMET İYİMAYA (Devamla) – Bakın arkadaşlar, yasama organı, ne 

Meclis Başkanı ne iktidar partisi ne de muhalefet partisi Anayasa’nın ilk dört 
maddesini doğrudan değiştirmeyen maddelerle ilgili içerik değerlendirmesi 
yaparak Anayasa’nın o maddelere aykırılık sonucuna varamaz, Genel Kurul 
müzakerelerinde Genel Kurul bu maddeleri kabul edebilir, ret de edebilir.  

Bakın, Anayasa Mahkememizin… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Hukuk devleti ilkesini kaldırırsa nereye 

gider bu? 
AHMET İYİMAYA (Devamla) – Değerli arkadaşlar, Anayasa 

Mahkememiz, meşhur, ondan evvel üç kararda yetkisizlik kararı kurmasına 
rağmen, 10 ve 42’nci maddelerinde karar oluştururken… Açınız Anayasa’yı 
önünüze, bakınız, 148’inci maddede diyor ki: “Teklif şartına uyulup 
uyulmadığı.” Anayasa böyle demiyor, “teklif ve oylama çoğunluğu” diyor. 
Teklif şartı, ivedilikle görüşme yasağıyla ilgili. Anayasa Mahkememiz dahi 
normu okurken parantez içerisine metne atıf yaparak metni tahrif yoluyla bu 
sonuca varmıştır.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın İyimaya, size de bir dakikalık ilave süre veriyorum, 

lütfen tamamlayın.  
AHMET İYİMAYA (Devamla) – Bitiriyorum.  
Bugün, arkadaşlar, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, tarafsız yargı, iddia 

olarak, inanç olarak, değer olarak ne Adalet ve Kalkınma Partisi ne 
Cumhuriyet Halk Partisi ne Milliyetçi Hareket Partisi ne diğer partilerimiz bu 



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

2288 
 

iddianın, bu davanın gerisinde olamazlar. Adalet, hukuk, yargı bağımsızlığı 
hepimizin. O maddeler geldiği zaman somut olarak da aykırılık teşkil 
etmediğini, küresel standartlar ve kaliteler bakımından ortak iyiliği ve ortak 
modeli ortaya koyduğunu birlikte göreceğiz. Hepimiz aynı sonuca varacağız 
zannediyorum.  

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Sayın İyimaya, teşekkür ediyorum.  
Şimdi usul tartışmasıyla ilgili aleyhte söz talebinde bulunan Mersin 

Milletvekili arkadaşımız Sayın Mehmet Şandır.  
Sayın Şandır, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
Sizin de süreniz beş dakikadır.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

öncelikle saygılarımı sunuyorum.  
Çok önemli bir konuda çok önemli bir iddiada bulunuldu: “497 sıra sayılı 

AKP Anayasa Değişiklik Teklifi Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine 
aykırıdır.” denildi. Bu önemli bir görüş, önemli bir iddiadır. Sayın Meclis 
Başkanının bunu ciddiye alması ve bunun üzerinde düşünmesi, tartışması, bir 
karara ulaşması gerekir. Ama buna hiç gerek görmeden doğrudan kanunun 
görüşmelerine başlamış olmasını usule aykırı bulduğum için Sayın Meclis 
Başkanının bu tavrının aleyhine söz aldım.  

Değerli milletvekilleri, bakınız, gerçekten bu Anayasa değişiklik teklifi 
Sayın Ahmet İyimaya’nın iddia ettiğinin aksine, Anayasa’nın değiştirilemez 
maddelerine dolaylı olarak karşı. Anayasa’nın 3’üncü maddesindeki devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı suç işlenmesini Anayasa’nın 
69’uncu maddesinden çıkartarak, parti kapatma meselesinden çıkartarak 
Anayasa’nın değiştirilemez hükmü olan bölünmez bütünlük maddesine aykırı 
bir husus getirmektedir. Dolayısıyla…  

ASIM AYKAN (Trabzon) - Yorumla alakalı. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Yorumla ilgili değil, çok doğrudan 

söylüyorum. Bakınız, Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylüyorum, “Siyasi 
partiler eğer terörü bir araç olarak kullanmıyorlarsa, şiddeti bir siyaset olarak 
kullanmıyorlarsa kapatılmasınlar, bireysel sorumluluk sorgulansın, 
cezalandırılsın, ama demokrasinin olmazsa olmaz  kurumu olan siyasi partiler 
devam etsin.” diye teklifi var, talebi var. Çok açık ve samimi ama 
Anayasa’mızın, burada yaptığımız yeminin gereği, bu ülkenin bölünmez 
bütünlüğüyle ilgili eylemlerinden dolayı milletvekillerini suçlu bulmazsanız, 
idarenin eylem ve söylemini suçlu bulmaz, bunun için parti kapatmaya bunu 
odak yapmazsanız getirdiğiniz teklifin 8’inci maddesinde Anayasa’nın 
69’uncu maddesini bu kapsamda değiştiriyorsunuz, o zaman bu ülkenin 
bölünmez bütünlüğüne karşı işlenen suçları affetmiş olursunuz, ona yol vermiş 
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olursunuz. Bu, Anayasa’nın değiştirilemez maddesi olan 2’nci maddesine, 
3’üncü maddesine ve 4’üncü maddesine aykırı bir durumdur. Dolayısıyla, bu 
yasa teklifinin Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine karşı olduğu iddiası, 
hükmü doğru bir hükümdür ve bunun ciddiye alınması, bu teklifin Genel 
Kurulun gündemine alınmaması gerekir.  

Bir başka husus: Değerli arkadaşlar, anayasalar bir toplum sözleşme 
belgesidir. Dolayısıyla, bu toplumun tüm unsurlarını bir mutabakat belgesi 
etrafında toplamanız, Anayasa yapmada ve Anayasa değiştirmede çok temel 
bir hukuk maddesidir. Eğer bu mutabakatı temin edemezseniz toplumu 
ayrıştırmış olursunuz. Bakın, bugün burada başladık görüşmelerine ama işte, 
muhalefet partilerinin -grubu bulunan muhalefet partilerinin, grubu 
bulunmayan muhalefet partilerinin- tamamı bu yasa değişiklik teklifine 
karşılar. Dolayısıyla, siz bunu yok sayamazsınız. Yani bu muhalefet partilerine 
oy vermiş milyonlarca insanı, siz, ayrıştırmış oluyorsunuz, “dayanışma”yı, 
Anayasa’nın 2’nci maddesindeki amir hüküm olan “millî dayanışma”yı 
“ayrıştırma”ya dönüştürüyorsunuz. Böyle de olunca getirdiğiniz teklif, 
Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine aykırı bir tekliftir. Bu iddianın ciddiye 
alınması… 

Bu iddia Anayasa Komisyonunda da yapıldı ama parmak çoğunluğunuzla, 
sayısal çoğunluğunuzla bunu dikkate almadan, bunu ciddiye almadan -bana 
göre de talihsiz bir beyan olarak- Sayın İyimaya’nın mantığıyla reddettiniz. 
“Anayasa değişiklikleri, değiştirilmek istenen Anayasa’ya tabii ki karşı 
olacak.” E, böyle bir hak yok. Anayasa’ya saygı esastır ve bu bir 
zorunluluktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Değerli Başkanım, bitiriyorum. 
BAŞKAN – Sayın Şandır, size de ilave süre veriyorum. Lütfen 

tamamlayınız. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Bir başka husus: Değerli arkadaşlar, 

çok stratejik bir yerde bir yanlışı daha yapıyorsunuz. Kurucu devlet hukukunu 
değiştiremezsiniz, böyle bir hak yok. Hiçbir sayısal çoğunluğun buna gücü 
yetmez. Devletin kuruluşunda var olan hukuku sonra sayısal gücünüzle 
değiştiremezsiniz. Değiştirirseniz meşru olmaz, hukuki meşruiyeti tartışılır.  

Şimdi, bizim devletimizin, 1924 Anayasası’yla getirilen cumhuriyet 
sistemimizin temeli kuvvetler ayrılığıdır. Siz burada kuvvetler ayrılığını birbirine 
karıştırarak yargıyı yürütmenin emrine veriyorsunuz. Bu hak değil, bu doğru 
değil, bu evrensel hukuka da aykırıdır, bu, meşruiyet tartışmasını getirecek bir 
sonuçtur. Dolayısıyla, “Anayasa’ya aykırılık” iddiasının ciddiye alınmasını, 
bunun değerlendirilmesini Sayın Meclis Başkanının, öncelikle Meclis Başkanının, 
sonra Genel Kurulun dikkatine sunuyor, saygılar sunuyorum.  

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)  



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

2290 
 

BAŞKAN – Sayın Şandır, teşekkür ederim.  
Şimdi, usul tartışmasıyla ilgili, lehinde olmak üzere, son söz Yozgat 

Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ’a ait.  
Sayın Bozdağ, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

usulle ilgili tartışmada Başkanlığın tutumu lehinde söz aldım. Bu vesileyle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Görüşülmekte olan Anayasa’nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki Teklif’in burada görüşülemeyeceği yönündeki iddialar 
Anayasa’ya uygun, İç Tüzük’e uygun iddialar değildir, uzaktan yakından da 
ilgisi, alakası yoktur. Bakın, Anayasa’nın 148’inci maddesi çok açık, diyor ki: 
“Anayasa değişiklikleri sadece şekil bakımından denetlenir.” Arkasından 
ikinci fıkrası diyor ki: “Anayasa değişikliklerinde ise, denetim yaparken teklif 
ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup 
uyulmadığına bakılır.” 175’inci maddeye geliyoruz, orada da çok açık “184 
tane milletvekilinin imzasıyla teklif edilir, Genel Kurulda 2 defa görüşülür ve 
beşte 3 çoğunluk aranır.” diyor. Bunun dışında bir şey aranmaz ve Anayasa 
Mahkemesi verdiği muhtelif kararlarda da bunu açıkça ifade etmiştir, bu bir.  

İki: Anayasa’da yer alan hükümler arasında bir hiyerarşi söz konusu 
değildir. Onun için, Sayın İyimaya’nın ifadesi yanlış değerlendirilmesin. 
Anayasa’da yer alan her hüküm diğeriyle eşittir. Arasında astlık, üstlük ilişkisi 
kesinlikle söz konusu değildir, böyle bir değerlendirme yapmak da yanlıştır.  

Üçüncüsü: Hukuk devleti evrensel bir ilke midir? Evrensel ilkedir. Peki, 
Amerika’da ayrı, Türkiye’de ayrı, Fransa’da ayrı, İtalya’da ayrı olabilir mi? 
Kuralları, unsurları her neyse değişebilir mi? Değişmez. Madem evrensel, her 
yerde aynı olması lazım. Ben şimdi bakıyorum, Fransa’da HSYK’nın yapısına 
bakıyorum; 1 tane Danıştay üyesi var, 6 hâkim, 6 savcı var, 3 tane de seçkin 
vatandaş var. Şimdi Fransa hukuk devleti değil mi? Şimdi bakıyorum, başka 
ülkelere bakıyorum, İtalya’ya bakıyorum; 7 üyeyi yasama organı seçiyor, 16 
üyeyi hâkimler kendi arasından seçiyor, başkanı cumhurbaşkanı. Burası hukuk 
devleti değil mi? Fransa öyle, İtalya öyle, Almanya öyle, bakıyorsunuz, 
evrensel hukukun ilkeleri orada geçerli mi? Geçerli. Peki, o zaman bunlarda 
olan sistem Türkiye’ye gelince hukuk devletinin hangi ilkesi zede görüyor?  

Anayasa Mahkemesine bakıyorsunuz, yine Anayasa Mahkemesiyle ilgili 
dünyadaki uygulamalara bakıyorsunuz. Almanya 16; 8 tanesini Federal 
Meclis, 8 tanesini Konsey seçiyor, tamamını yasama seçiyor. Orada hukuk 
devleti tatile mi çıktı? Niye aykırı değil?  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Salt çoğunlukla mı seçiyor, hangi 
oylamayla? 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Peki, Avusturya’ya bakıyorsunuz, 
Federal Hükûmet 8 tane, Ulusal Konsey 3 tane, Federal Konsey 3 tane, 
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önerileri üzerine Devlet Başkanı tarafından atanıyor. Belçika’ya bakıyorsunuz; 
6 tane Valonlar, 6 tane Flemenkler içinde bölünmüş ve yine orada tamamını 
yasama seçiyor. Peki “Hukuk devleti ilkesi burada yok.” diyebilir miyiz?  

ATİLLA KART (Konya) – Hangi çoğunlukla seçiyor? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Salt çoğunlukla mı seçiyor? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Gelelim Türkiye’ye. Bizim 

Anayasa’mızda hukuk devleti ne zaman yer aldı? 1961 Anayasası’nda var, 
doğru mu? Doğru. Uygulaması var mı? Doğru. Peki, değişmez, değiştirilmesi 
teklif dahi edilemez maddeler orada da var mıydı? Vardı. Şimdi bakıyoruz, 
Anayasa Mahkemesinin yapısıyla ilgili ilk hâline bakıyoruz. Anayasa 
Mahkemesinin yapısında Millet Meclisi 3 tane seçiyor, Senato 2 tane seçiyor. 
Daha sonra bu seçim varken, hukuk devleti ilkesi orada duruyorken, bu 
uygulama varken ve Anayasa Mahkemesi -konu değişik zamanlarda da- 
huzuruna başka vesileyle gelmiş. Hiçbir biçimde “Hukuk devletine aykırı.” 
diyen olmuş mu? Şimdi Hâkimler-Savcılar Yüksek Kuruluna bakıyorsunuz, 
1961’in ilk hâline. Orada Cumhuriyet Senatosu 3 tane seçiyor, Millet Meclisi 
3 tane seçiyor, kürsüdekiler seçiyor 6 tane ama 12 Mart 1971’de muhtırayı 
yiyince, orada seçemez millet, kürsü de seçemez. Hukuk devletine bir ayar 
veriliyor, balans ayarı ve oradan, değişiklikle sadece Yargıtayın seçtiği bir 
yapıya dönüyor. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, hukuk devleti o zaman da var mı 
Anayasa’mızda? Var. Türkiye’nin bu noktada pratiği var mı? Var. Aykırı mı? 
Değil. Şu anda yapılan düzenleme ne? 

ATİLLA KART (Konya) – O zaman Adalet Bakanı var mıydı? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Kürsüdeki hâkimlere deniyor ki: “Siz, 

kendi içinizden doğrudan Hâkimler-Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçin.” 
ATİLLA KART (Konya) – Müsteşar var mıydı o zaman? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Hukuk devletine bu mu aykırı? (AK 

PARTİ sıralarından alkışlar) Yargıtay doğrudan seçemiyor, Danıştay 
doğrudan seçemiyor, şimdi deniyor ki Danıştaya, Yargıtaya: “Siz doğrudan 
üye seçin.” deniyor.  Doğrudan üye seçin demek mi hukuk devletine aykırı?  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
K . KEMAL ANADOL (İzmir) – Yahu kaç tane seçiyor! 
ATİLLA KART (Konya) – Doğru söylemiyorsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Sayın Bozdağ, size de ilave süre veriyorum efendim, lütfen 

tamamlayınız. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Teftiş Kurulu Adalet Bakanlığına bağlı diye eleştiriliyordu. Şimdi, 

Hâkimler-Savcılar Yüksek Kuruluna bağlanıyor. Herkes bunu istiyor, hukuk 
devletinin gereği bu değil miydi? Peki, şimdi niye eleştiriliyor? 
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ATİLLA KART (Konya) – Bakanın ne işi var orada? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bütün bunlara baktığınız zaman, yapılan 

bu düzenlemenin tek bir şekilde ifadesi mümkündür, o da Anayasa’nın 2’nci 
maddesinde yer alan cumhuriyetin niteliklerinden hem demokrasi niteliğini 
hem hukuk devleti niteliğini güçlendiren, taçlandıran bir düzenlemedir. Onları 
aşağı çeken, bugünkü hâlden geriye götüren bir düzenleme değildir diyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Sayın Bozdağ teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, usul tartışmasıyla ilgili iki aleyhte, iki 

lehte, arkadaşlarımızın düşüncelerini dinledim. 
Biraz önce açıkladığım, gerekçelerini ifade ettiğim şekilde, tutumumu 

değiştirmeyi gerektirecek bir husus görmüyorum. 
O nedenle, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçiyorum. 
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Barış ve Demokrasi Partisi Grubuna üye milletvekillerinin kürsüde 
yapmış oldukları konuşmalar sırasında, Parlamento Başkanı sıfatıyla, 
milletvekillerinin ifadelerine karşı göstermiş olduğu tutum nedeniyle 
Oturum Başkanının tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 90 21.04.2010 275-280 Mehmet Ali 
Şahin 

Fatih 
Metin 

Yusuf 
Coşkun 

BAŞKAN – Sayın Üçer, biz de teşekkür ederiz.  
Sayın Ata, bir yazılı talebiniz var.  
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına” 
Meclis Başkanının demek istediniz herhâlde, “ın” eksik “…tutumu 

hakkında usul tartışması, İç Tüzük 63’üncü madde uyarınca istiyorum.” 
demişsiniz “Açılmasını istiyorum”u kastettiğinizi zannediyorum. Öyle mi 
efendim?  

AYLA AKAT ATA (Batman) – Evet efendim.  
BAŞKAN – Buyurun. Hangi gerekçeyle efendim?  
AYLA AKAT ATA (Batman) – Sayın Başkanım, dün akşam ve bugün 

grubumuza üyelerin, sayın milletvekillerinin kürsüde yapmış oldukları 
konuşmalar sırasında gerek Parlamentodaki sayın milletvekillerinin tavrı 
gerekse Parlamento Başkanı sıfatıyla milletvekillerimizin ifadelerine karşı 
göstermiş olduğunuz tutum tarafımızca kabul edilmemektedir. Bu noktada 
usul tartışması açılmasını talep ediyoruz.  

BAŞKAN – Sayın Ata, dün akşamki görüşmelere atıfta bulunarak, dün 
akşam burada…  

AYLA AKAT ATA (Batman) – Bugün Sayın Başkanım.  
BAŞKAN – Bir saniye… Bir saniye… 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bugün de… Deminki…  
BAŞKAN – O zaman öyle söyleyin.  
AYLA AKAT ATA (Batman) – Onu da söyledim. 
BAŞKAN – Çünkü dün akşamki benim tutumuma dayalı olarak şimdi 

63’e göre bir usul tartışması açmanızın uygun olmadığını düşünüyorum, bir.  
AYLA AKAT ATA (Batman) – Sayın Başkanım, biraz önce…  
BAŞKAN – Biraz önceyi mi söylediniz? Tamam, peki.  
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Konuşmacıya müdahale ediyorsunuz. 

Sataşana değil, konuşmacıya müdahale ediyorsunuz.  
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BAŞKAN – Bir dakika… Sakin olun. Lütfen sakin olun. Sayın Kaplan, 
lütfen sakin. Meramınızı anlatırken bile sakin olalım. Sakin…  

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sakin sakin söz verin de sakin sakin 
konuşalım.  

BAŞKAN – 63’e göre usul tartışması istediniz. Üç nedenle istenebiliyor 
biliyorsunuz.  

AYLA AKAT ATA (Batman) – Evet efendim.  
BAŞKAN – Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu 
öne almaya veya geri bırakma gibi usule ilişkin konularla ilgili usul tartışması.   

AYLA AKAT ATA (Batman) – Sayın Başkan, saydınız. 
BAŞKAN - Bunlardan hangisine dayanıyorsun? 
AYLA AKAT ATA (Batman) – İkincisi… 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – İç Tüzük 63’e göre. Hepsini kapsıyor 

efendim zaten.  
BAŞKAN – Hayır, soruyorum efendim. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – İç Tüzük 63’e göre söz istiyoruz. 
BAŞKAN – Evet. Benim hangi tutumum nedeniyle usul tartışması 

istediniz efendim?  
AYLA AKAT ATA (Batman) – Sayın Başkan, az önce açıklamaya 

çalıştım, gerek dün akşam dedim ama biraz önce hatibimiz konuşurken tekrar, 
aynı uygulamanın söz konusu olduğunu ifade etmeye çalıştım.  

BAŞKAN – Sayın Ata, bakın ben, Sayın Milletvekilinin Genel Kurula 
hitap etmesini, milletvekilleriyle karşılıklı diyaloga girmemesi konusunda 
uyardım. Yaptığım… 

AYLA AKAT ATA (Batman) – Sayın Başkan, siz dediniz ki “Siz, 
milletvekilleriyle diyaloga girmekten hoşlanıyorsunuz herhâlde.” diye bir 
kanaat belirttiniz.  

BAŞKAN – Bakın, İç Tüzük’te… İç Tüzük’e bakarsanız “Meclis 
Başkanları hatibi Genel Kurula hitap etmeye davet eder.” Ben de İç Tüzük’ün 
bana verdiği bu yetkiyi kullandım. 

AYLA AKAT ATA (Batman) – Sayın Başkan, o yetkiyi kullanırken bir 
yargıyı ortaya koydunuz. “Siz, sayın milletvekilleriyle aranızda diyalog 
kurmaktan hoşlanıyorsunuz.” şeklinde bir yargı belirttiniz.  

BAŞKAN – Öyle bir izlenim aldım, o nedenle uyardım kendisini.  
AYLA AKAT ATA (Batman) – Sayın Başkanım, orada yaptığınız… 
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BAŞKAN – Peki, buyurun efendim, size üç dakika süre veriyorum. 
Buyurun. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Üç dakika değil. 
AYLA AKAT ATA (Batman) – Sayın Başkan, beş dakika. 
BAŞKAN – Efendim, bu benim takdirim.  
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN – Tamam efendim vereceğim, üç dakika. 
Siz aleyhte, öyle mi? 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Başkanın tutumu aleyhinde. 
BAŞKAN – Tamam, Başkanın tutumu… 
Buyurun efendim.  
AYLA AKAT ATA (Batman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

dün gece geç saatlerde ve yine bugün bu saatlerde maruz kalmış olduğumuz 
uygulama en azından Türkiye’de bu Parlamento çatısı altından verilmesi 
gereken mesajları içermemektedir. Biz burada tabii ki kendi sorumluluğumuzu 
görürüz ama büyük bir sorumluluk da iktidar partisindedir, en büyük 
sorumluluk da Sayın Meclis Başkanımızdadır.  

Bu Parlamento çatısı altında Edirne’den Hakkâri’ye kadar ve memleketin 
her köşesinden milletvekilleri bulunuyor. Herhangi bir konu hakkında her 
milletvekilinin aynı şeyi düşünmesini istemek, her milletvekilinin aynı konuda 
görüş belirtmesini istemek doğru değildir, akılcı değildir, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temel yasalarına da uygun değildir. Eğer bizim 
savunduğumuz temel haklar, insan hakları, özgürlükler ve bugün burada, 
Anayasa’da bunu genişlettiğimizi iddia ediyor ve bunu savunuyorsak bu 
kürsünün dokunulmazlığını da savunmak zorundayız. Eğer milletvekilleri bu 
kürsüye çıkıp düşüncelerini ifade edemeyeceklerse hangi platformda ifade 
edecekler? Bu milletvekillerini buraya gönderen milletin, halkın iradesi bu 
Parlamento tarafından korunmayacaksa nerede korunacak? Sokaktaki 
vatandaştan mı bekleyeceğiz? Hayır. Çözümün yerini ve çözümün adresini biz 
burası olarak görüyoruz ve burada tabii ki farklı düşünceler ifade edeceğiz. 

Bugün “Kürtler ve yaşadıkları sorunlar cumhuriyet tarihi boyunca vardır.” 
diyoruz ama bu Parlamento çatısı altında bu sorunun farklı algılandığını da 
biliyoruz. Bizler “savaş” diyebiliriz, “terör” denebilir, “çatışma” denebilir ama 
bu ülkenin bir gerçeği olduğunu ortadan kaldırmaz. Önemli olan bu gerçeği 
görmek ve bunun çözümünü bulabilmek için bu Meclisten ortak bir irade açığa 
çıkarabilmektir. 

Kaldı ki dün çok daha farklı bir olay yaşanmıştır. Bu Parlamento çatısı 
altında grubumuz milletvekillerine, hatta kadın milletvekillerine ağır 
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hakaretlerde bulunulmuştur. En kısa zamanda bunun için özür dilenmesi 
gerekmektedir. Meclis Başkanımız önce bunun için Parlamentoyu ayağa 
kaldırmalıdır… 

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Biz kaldıracağız! 
AYLA AKAT ATA (Devamla) – …bunun için Parlamentodan bir 

beklenti içerisinde olduğumuzu tarafınıza iletmelidir. 
Nasıl sağlayacağız toplumsal barışı? Bu kürsülerde oturabilmenin 

hesabını buradaki herhangi bir milletvekiline değil, bizi buraya gönderen 
halkımıza, seçmenimize vermeye hazırız. Bunu dün de ifade ettik, bugün de 
ifade ediyoruz, yarın da ifade edeceğiz ama hiç kimse burada oturmamızın bize 
bir lütuf olarak atfedildiğini iddia edemez, bunu da savunamaz. Burada her 
milletvekili gibi bizler de seçilerek geldik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
AYLA AKAT ATA (Devamla) – Hatta dün bu kürsüde konuşan hatip 84 

bin küsur insanın oyuyla buraya geldi. Bu gerçeği bilerek ama toplumsal barışa 
katkı sağlayarak bu kürsülerde oturup ettiğimiz yemine de bağlı kaldığımızı 
belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN – Evet, süreniz doldu Sayın Ata.  
AYLA AKAT ATA (Devamla) – Hepinizi saygıyla sevgiyle 

selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Usul tartışması ve…  
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkanım… 
BAŞKAN – Aleyhte Sayın Hasip Kaplan. 
Buyurun efendim. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, tutumunuzun lehinde söz 

talep ediyorum. 
BAŞKAN – Tamam efendim, lehinde söz talebinde bulunuyorsunuz. 

Tamam. 
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Küfürlerinizi size iade ediyoruz! Ölümüne 

gideriz biz! 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepimiz seçilerek geldik, halkımızın oylarıyla geldik. Ne sizin aldığınız bir tek 
oy bana oyunu veren halkımdan, seçmenimden zerre kadar fazladır, değerlidir 
ne benimki eksiktir.  
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Bu kürsü benim değil, bu halkın kürsüsüdür, ben vekiliyim halkın. Bu 
kürsünün masuniyeti var, dokunulmazlığı var. Bu kürsüde her şey konuşulur, 
dışarıda da tekrarlanır, bunun dokunulmazlığı buna aittir. Birileri bu kürsünün 
dokunulmazlığını hırsızlık için, yolsuzluk için, başka şeyler için, banka 
boşaltmak için kullanabilir, kredi almak için ve 17 tane bakan ve yüzlerce 
milletvekili o Yüce Divanda bu suçlardan yargılandı ama bizim gibiler, her 
zaman, bu kürsüdeki düşüncelerinden dolayı yargılandı. Sayın Orhan Doğan, 
bu kürsüden tutanaklara geçen 1994 yılındaki konuşmasında “Ben halka ve 
tarihe hesap vermekten korkarım.” demişti.  

Bu kürsüde konuştuğumuz zaman, ne iktidarın ne bir başka partinin ne de 
vesayetlerin ne de postalların ne de darbecilerin ne de çetecilerin ne de 
hırsızların ne de sömürücülerin hiçbirinin hesabına gelecek bir konuşmayı bu 
kürsüde bizden beklemeyiniz. Sizin gibi de konuşmak zorunda değiliz. 
Düşünceler zıt olabilir, aykırı olabilir, farklı olabilir, programlarımız farklı, 
tüzüklerimiz farklı ama Başkanlık Divanı, bu kürsüde konuşan hatibin 
Anayasa 83’üncü madde uyarınca yasama dokunulmazlığını tarafsız 
koruyacak. Bu kürsüde AK PARTİ’li değil artık o. Meral Hanım gibi objektif 
olacak -belki çok aykırı düşüncelerde bile hep bize “Sayın” diye hitap etti- 
sizler de öyle olacaksınız, partinizin diğer başkan vekilleri de. Sakın ha! Bu 
kürsü halkındır, bu kürsü milletindir, bu kürsü asillerindir, biz vekiliyiz. Biz 
bu kürsüye söz söyletirsek kendimize değil, halka söyletmiş oluruz. Biz halk 
uğruna ölüme gideriz, ölüme. Özgürlük için, eşitlik için, adalet için, yeni bir 
anayasa için, yeni bir Türkiye için, kardeşlik için, barış için, demokrasi için 
her şey söyleyeceğiz ve postallara selam durmayacağız, darbecilere 
durmayacağız. Kimse de onların burada avukatlığını yapmasın, bu kürsülerde. 
Tarafsız olmaya davet ediyorum. 

Dün onurumuz kırıldı, rencide edildik. Halkımızın karşısında bizi 
susturmaya kalkmak bu Meclisin kürsüsünde ne demek, bir düşünün bakayım.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Evet, Sayın Kaplan, verdiğim süre doldu. 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Deminden beri vazifemize sataşma oluyor 

ve sizler hatibimizi susturmaya çalışıyorsunuz. Dün Sebahat Hanım’ı 
susturmaya çalıştınız. Yapmayın, uyarıyoruz! Uyarıyoruz! Ciddi söylüyorum, 
tepkimiz sert olur Sayın Başkan! (AK PARTİ sıralarından “Ooo” sesleri, 
gürültüler; BDP sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN – Tehdit mi? 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bu kürsüde bizi susturmayın, tepkimiz 

sert olur Sayın Başkan! 
BAŞKAN – Bir dakika… Bir dakika… Yok, yok öyle. 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Tepkimiz sert olur! 
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BAŞKAN – Bakın, ben… Ne yaparsın? Ne yaparsın Sayın Kaplan? 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bakın, açık söylüyorum. Hepinize aynı 

söylüyorum.  
BAŞKAN - Oturun yerinize lütfen. Lütfen oturun yerinize.  
HASİP KAPLAN (Devamla) – Tepkimiz sert olur, sert olur, sert olur! 
BAŞKAN - Lütfen… Ne olacak sert olunca, ne yapacaksın? 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Sizin istediğiniz şeylere çekmeye 

çalışırsanız sert olur! 
BAŞKAN – Lütfen, Sayın Kaplan, size yakışmıyor, bu kadar tecrübeli bir 

arkadaşımıza. “Sert oluruz.” Bu tehdit. Meclis Başkanlığını tehdit mi 
ediyorsunuz efendim? Ne yapacaksınız? Öldürecek misiniz? Vurdurtacak 
mısınız Meclis Başkanını? “Sert oluruz.” derken neyi kastediyorsunuz? 

HASİP KAPLAN (Devamla) – Tarafsız davranacaksınız! 
Yapamıyorsanız bırakacaksınız o görevi! 

BAŞKAN – Neyi kastediyorsunuz? Neyi kastediyorsunuz? 
ÖZDAL ÜÇER (Van) – “Sert” kelimesinden dolayı bu kadar 

sertleşiyorsanız küfür edenlere müdahale edin, ondan sonra…  
BAŞKAN – Buyurun, oturun. 
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Lütfen, tarafsızlığınızı koruyun! 
BAŞKAN – Evet, lehte Sayın Bozdağ, buyurun. (AK PARTİ sıralarından 

alkışlar) 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Başkanın tutumunun lehinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Burası milletin kürsüsü ve milletin iradesi burada yansır ve bu Meclisin 
çatısı altında herkesin sesinin ama herkesin hür ve gür çıkması bizim de temel 
arzumuzdur. Bu çatı da bunun teminatıdır. Bu çatının ve hepimizin teminatı da 
Türk milletidir. Ama bir şeyi hepimizin gözden uzak tutmaması lazım. O da 
şu: Biz buradaki çalışmaları yürütürken, hepimizin Anayasa ve İç Tüzük 
kurallarına uygun bir şekilde düşüncelerimizi ifade ederken saygı sınırlarını 
aşmayacak bir biçimde, kimseye hakaret etmeden, kimseyi aşağılamadan, 
kimseyi tehdit etmeden… (BDP sıralarından gürültüler) 

AYLA AKAT ATA (Batman) – O zaman disiplin soruşturması açın. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - … belirli bir seviye içinde söylemeyi de 

bu millet bizden bekliyor. Seçtiklerinde onu görmek istiyor. 
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Meclis Başkanının yetkilerine baktığınız zaman ne diyor: “66- Kürsüdeki 
üyenin sözü ancak Başkan tarafından, kendisini İçtüzüğe uymaya ve konudan 
ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir.” 

AYLA AKAT ATA (Batman) – İç Tüzük ihlali mi vardı? 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – İç Tüzük mü ihlal edildi? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Meclis Başkanı bu noktada bunu 

yapabilir.  
ÖZDAL ÜÇER (Van) – İç Tüzük ihlal edilmemiştir.  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – İki: 67 diyor ki… 
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Aynı Tüzük “Meclis Başkanı Genel Kurulda 

sataşanları uyarır.” diyor. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – “Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler 

söyleyen kimseyi Başkan derhal temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen 
temiz bir dille konuşmamakta ısrar ederse... “ 

AYLA AKAT ATA (Batman) – Bu durum mu vardı? Geç bunları… 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – “… kürsüden ayrılmaya davet eder.” 

diyor.  
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Ben de kalkıp size aynı küfrü edersem, bak 

bakalım nasıl oluyormuş o zaman! 
BAŞKAN – Sayın Üçer, lütfen oturur musunuz yerinize. Lütfen… 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Şimdi, bakın, Meclis Başkanına, İç 

Tüzük… 
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Ayıp ediyorsun! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Kürsüde konuşma konusunda bu milletin 

iradesine göre belirlenmiş kurallara hatibin uymaması hâlinde hatibi kurallara 
uymaya davet etmek Başkanın görevidir. Eğer Başkan bunu yapmazsa o 
zaman görevini ihmal etmiş olur.  

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Aynı küfrünüzü iade ediyoruz, ettiğiniz bütün 
küfürleri. Ağzımız varmıyor küfür etmeye ama ettiğiniz bütün küfürleri iade 
ediyoruz. 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bir başka konu: Bakın, bu kürsü herkesin 
düşüncesini ifade etme kürsüsüdür ama birbirimizi tehdit etme kürsüsü 
değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Burası da tribün değil,  böyle alkışlamayın 
böyle yanlışları. Tribüne çevirdiniz, tribüne! Ayıptır! Ayıptır! 
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BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bu kürsü herkesin hassasiyetlerine 
herkesin saygı duyması gereken bir kürsü. Şimdi konuşurken bizim şu 
hassasiyetimiz var, falanın bu hassasiyeti. Burada kaç tane parti var Mecliste? 
Beş tane. Bağımsız arkadaşlarımız da var. Hepsine oy veren insanlarımız var. 
Öyleyse, biz konuşurken her birimizin düşüncesine bir saygı esası içerisinde 
konuşmamız lazım.  

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Düşünce meselesi değil, küfür meselesi. 
AYLA AKAT ATA (Batman) – Saygısızlık yoktu.  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bir  başka şey, Anayasa’nın 76’ncı 

maddesi. O da çok açık. 
AYLA AKAT ATA (Batman) – Tek saygısızlık AKP’nin yaptığıdır! 
BAŞKAN – Sayın Üçer, lütfen… 
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Size lütfen Başkan, size… Bize hakaret edilecek, 

siz bizi uyaracaksınız. Size lütfen. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Onu da huzurlarınızda ifade edip 

ayrılmak istiyorum. O da değerli milletvekilleri, milletvekilleri seçildikleri 
bölgeyi değil, bütün… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - …Türk milletini ve bütün Türkiye’yi 

temsil ederler.  
AYLA AKAT ATA (Batman) – Sizi, bütün Türkiye’yi temsil etmeye 

çağırıyoruz.  
BAŞKAN – Sayın Bozdağ, süreniz doldu efendim, teşekkür ederim. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Biz burada konuşurken aynı bilinçle 

konuşmalıyız.  
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
AYLA AKAT ATA (Batman) – Sizi, bütün Türkiye’yi temsil etmeye 

çağırıyoruz.  
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Temsil edemez onlar. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Burada bulunan herkes bu ülkede yaşayan 

72,5 milyonun temsilcisidir.  
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Alkışlayın, alkışlayın! Tribüne çevirdiniz 

burayı. Futbol maçı yapıyoruz, değil mi? Azınlığın hakkını, demokrasinin 
sesini duyacaksınız. 



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2301 
 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi, biraz önce usul tartışması 
sebebiyle gündeme getirilen ve benim arkadaşlarımın konuşmalarında 
eleştirildiğim dün akşamla ilgili izin verirseniz bir hatırlatmada bulunmak 
istiyorum: 

Sayın Tuncel konuşması esnasında –zabıtlardan okuyorum- “Bu ülkede 
savaş var.” dedi.  

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Evet. Diyemez mi? 
AYLA AKAT ATA (Batman) – Diyemez mi Sayın Başkan? 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Diyemez mi? 
HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) – Yalan mı? 
BAŞKAN – Dinleyin bir dakika… Bir dakika… 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Diyemez mi Başkan? 
BAŞKAN - Peki ben ne demişim? Ben de zabıtlardan okuyorum, lütfen 

sakin olun.  
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Diğerlerinin söylediği küfürlü zabıtları getirin, 

ondan sonra… 
BAŞKAN - “Sayın Tuncel bir saniye, ‘Bu ülkede bir savaş var.’ 

derseniz…” 
SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) – Bir savaş var, iki savaş var, savaş 

var… 
PERVİN BULDAN (Iğdır) – Savaş var.  
BAŞKAN - Zabıtlardan okuyorum: “Bu ülkede bir savaş var derseniz, 

Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerinin başka bir ülkenin güvenlik 
güçleriyle çarpıştığı anlamına gelir.” 

SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) – İç savaş. 
BAŞKAN – “Türkiye’de güvenlik güçlerimiz sadece terörle mücadele 

etmektedir ve halkımızın can güvenliğini sağlamaktadır.  
PERVİN BULDAN (Iğdır) – Hangi can?  
SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - On sekiz aylık çocuklar öldürülüyor, 

ne can güvenliği! 
BAŞKAN – “Şu çatı altında görev yapan hiç kimse, terör örgütünü sanki 

Türk Silahlı Kuvvetleriyle çarpışan bir başka ülkenin silahlı gücüymüş gibi 
takdim edemez, buna hakkı yoktur.” Söylediğim budur.  

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Genelkurmay Başkanına söyle.  
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BAŞKAN – Hâlâ sözlerimin arkasındayım. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Git Genelkurmay Başkanına söyle.  
BAŞKAN – Evet, hâlâ sözlerimin arkasındayım. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Git Genelkurmay Başkanına söyle.  
BAŞKAN – Lütfen oturun yerinize. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Genelkurmay Başkanına söyle. 
BAŞKAN – Tutumumu değiştirecek herhangi bir husus yoktur, 

görüşmelere devam ediyoruz.  
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“Kıvırtma” kelimesininin hakaret anlamına gelip gelmediği ve bu kelimeyi 
kullanan muhalefet partisi milletvekiline ve iktidar partisi milletvekiline 
farklı davranılıp davranılmadığı hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 94 25.04.2010 112-121 Mehmet Ali 
Şahin 

Fatih 
Metin 

Murat 
Özkan 

 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

94’üncü Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum. 
497 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam 

edeceğiz.  
Komisyon? Yerinde. 
Hükûmet? Yerinde. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Sayın Anadol, buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Efendim, geçen oturumla ilgili 

tutumunuz hakkında söz istiyorum. Tutanakları inceledim. Zaten duymuştum 
konuşmacının, AKP Grup Başkan Vekilinin sözlerini, tutanaklarda da mevcut. 

BAŞKAN – Hangi tutumum efendim, onu da bileyim ki… Yani, 
tutumumun İç Tüzük’e aykırı yönünü bileyim, ona göre… 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Peki. Evvela eşit davranmıyorsunuz. 
Cumhuriyet Halk Partili Kayseri Milletvekili “kıvırtma” sözcüğünü kullandığı 
için kendisinin savunmasını alıp, ceza verdiniz. Tamam. Ona cezai işlem 
bittiği hâlde, AKP Grup Başkan Vekiline de “sataşma var” diye söz verdiniz.  

BAŞKAN – Tamam, doğru.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bu da bizce yanlış, siz doğru 

bulabilirsiniz.  
BAŞKAN – Yok, hayır, hatırlatmanız doğru, süreç doğru. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Ayrıca, sizin söz vermeniz üzerine 

kürsüye çıkan AKP Grup Başkan Vekili Sayın Suat Kılıç, tam 4 kez                
-tutanaklarda var- “kıvırtma” sözcüğü kullanmış. Şimdi ne oluyor? Bir 
milletvekili “kıvırtma” sözcüğünü kullandığı için ceza alıyor, öbürü 4 defa 
kullandığı için hiçbir şey yapılmıyor. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ama kimseyi suçlamıyor, itham 
etmiyor Sayın Başkan. 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Hayır, hayır, tutanakları okuyun. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Aradaki fark o. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Efendim, ben Meclis Başkanıyla 

konuşuyorum. 
BAŞKAN – Peki, efendim, siz İç Tüzük 63’e göre tutumum hakkında 

usul tartışması açmak istiyorsunuz.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Evet, usul tartışması, aleyhinize. 
BAŞKAN – Aleyhte. 
Siz? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Tutumunuzun lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Peki, efendim. 
İç Tüzük 63’e göre usul tartışması açtık. Usul tartışmasının lehinde Sayın 

Anadol’a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Anadol. (CHP sıralarından alkışlar) 
Efendim, lehte ve aleyhte beş dakika süre tanıyacağım. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer 

üyeleri; oturumu yöneten ve ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde 
bir Anayasa değişikliği sırasında başından sonuna kadar bütün oturumları tek 
başına yöneten ilk Başkanın tutumu hakkında aleyhine söz almış 
bulunuyorum.  

Şimdi, bir arkadaşımız kürsüde konuşurken “kıvırtma” sözcüğünü 
kullandığı için ki hemen parantez açarak ilave edeyim, “kıvırtma” sözcüğünün 
hakaret anlamına gelmediğine dair Yargıtay kararı vardır ancak bunun ağırlığı 
siyasidir, arkadaşların tepkisini de normal görüyorum, ona bir söyleyeceğim 
yok ama Yargıtay kararı vardır, bir teşbihtir. Ona rağmen, bunu kullanan 
arkadaşım hakkında işlem yaptınız ve savunmasını alarak ceza verdiniz.  

Şimdi, ondan sonra işlem bitmesine rağmen, tuttunuz sataşma için söz 
isteyen Grup Başkan Vekili Sayın Suat Kılıç’a söz verdiniz. O da kürsüye 
çıktı, tam 4 kez “kıvırtma” sözcüğü kullandı. Ne dedi? “Bu çirkinlik ve 
ahlaksızlık bu sözler.” Hepsine de itiraz etmişim. Vaktim kısa olduğu için… 
“Ne laf var ortada ne adam var maalesef.” Partiyi kastederek söylüyor! 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Partiyi kastetmiyor.   
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Partiyi değil.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – “Bizim semtimizde kıvırtmak 

yoktur. ‘Anadolu solu’ deyip de bugün onu unutanlardan mı öğrendiniz 
kıvırtmayı?” Herhâlde milletvekilini kastetmiyor, siyasi eleştiri bu, doğrudan 
partiye yönelik. 
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NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Kimseyi suçlamıyor.  
ATİLLA KART (Konya) – Cumhuriyet Halk Partisini suçluyor.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - “Bugün onu unutanlardan mı 

öğrendiniz kıvırtmayı?”, “Cumhuriyet Halk Partisi rozeti takıp da Mersin’de 
bu rozeti yırtarken mi öğrendiniz kıvırtmayı?” Bunlar hep tutanaklarda var 
arkadaşlar.  

Şimdi ben de “Sataşma var.” diye söz istemişim. Bana söz 
vermemişsiniz. Şimdi soruyorum: Sayın Suat Kılıç’a, 4 kez “Kıvırtma” 
sözcüğünü kullanan -eğer hakaretse ki, sizin kararınıza göre hakaret, ceza 
verdiniz- Suat Kılıç’a ne işlem yapacaksınız? Neden işlem yapmadınız? 

Ayrıca, arkadaşa ceza verdiniz, oyladınız, tamam ama AKP’nin İdare 
Amiri, Meclisin İdare Amiri bu kürsüye yürüdü, yumruk attı. İlk defa oluyor bu. 

CANAN ARITMAN (İzmir) – Mikrofonları indirdi aşağıya.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) – Mikrofonları aşağıya indirdi. Kürsü 

masuniyeti budur, kürsü dokunulmazlığı tam anlamıyla budur, ihlal edilmiştir.  
ATİLLA KART (Konya) – Başkanlığa saldırdı Başkanlığa.  
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi ona da hiçbir uyarıda 

bulunmadınız! Bu durumda, Sayın Başkan, gerçekten tarafsız bir yönetim 
yerine çoğunluk partisinin ve grup başkan vekillerinin uyarılarına yönelik bir 
yönetim biçiminiz var. Dolayısıyla, muhalefet partileri olarak yönetiminizin 
aleyhindeyiz. Çünkü bu oturum yönetme biçiminiz böyle devam ettiği 
takdirde, zaten gergin olan milletvekillerinin oturumu sakin bir şekilde 
sürdürmesi imkân dâhilinde olmayacaktır. Ayrıca, birilerine söz verip hakaret 
ettireceksiniz, bu hakarete cevap vermek isteyen grup başkan vekili söz 
isteyecek, ona vermeyeceksiniz. Nereye kadar gidecek bu? Bu nereye kadar 
gidecek? O zaman biz derdimizi nereden anlatacağız? Bir idare amiri kürsüye 
yönelecek, fiilî taarruza geçecek, yumruk atacak kürsüye, hiçbir şey 
yapmayacaksınız! O milletvekiline ceza veriyorsunuz, öbürüne hiçbir şey 
yapmıyorsunuz! 

O zaman Sayın Başkan, şimdi bizim talebimiz: Aynı cezayı, 4 kez o 
hakaret saydığınız sözcüğü kullanan AKP Grup Başkan Vekiline de verme 
konusunda teşebbüse geçmenizdir, işlem yapmanızdır. Masaya yumruk atan 
İdare Amiri hakkında aynı şekilde disiplin kovuşturması yapmanız lazım, aynı 
işlemleri tekrarlamanız lazım, İç Tüzük hükümlerini uygulamanız lazım. 

Haa, son olarak şunu söyleyeyim: Buradan bize “ahlaksız” diye hakaret 
eden insanların önce kendilerinin ahlaklı ve dikkatli olması lazım, dosyası 
elimdedir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN – Peki. Efendim, usul tartışmasıyla ilgili lehte Sayın Elitaş’ın 
söz talebi var. 

Buyurun Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Sizin de süreniz beş dakikadır efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Uzun bir Anayasa değişikliği maratonu içerisinde çalışmalarımıza devam 

ediyoruz. Çalışma saatlerinin uzun olması, yapılan söylemlerin Anayasa ve İç 
Tüzük’e şartlarını, imkânlarını kullanarak farklı farklı şekillerde ortaya 
çıkması, ister istemez çalışma saatlerinin uzun olması muhakkak ki 
milletvekili arkadaşlarımızda bazı gerilimlerin ortaya çıktığını görüyoruz, ama 
dikkat edilmesi gereken nokta özellikle şu olmalı ki: Grup başkan vekillerinin 
milletvekillerinin içinde bulunduğu pozisyon ile Meclisteki huzuru ve sükûnu 
sağlamak en önemli görevlerinden birisidir. 

Biraz önce, daha önceki oturumda konuyla ilgili konuşan sayın 
milletvekili bu kürsüye çıkarken elinde bir çanta vardı, evrak çantası; ben o 
çantayı hatırlıyorum. O evrak çantası Sayın Baykal’ın bütçe  görüşmelerinde 
kullandığı çantanın aynısıydı.  

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Böyle bir şey söyleyemezsiniz 
“aynı” diye. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi içimizdeki şu şüpheyi 
kaldırabilmek çok önemli: Eğer siyasi parti tüzel kişiliği tarafından 
hazırlanmamışsa -ki öyle olduğunu da ifade etmek istemiyorum- ve grup 
başkan vekili arkadaşlarımızın bu çantanın içeriğiyle ilgili bilgi sahipleri 
olduğunu da iddia etmek istemiyorum ama bize gelen duyumlar çerçevesinde, 
milletvekili arkadaşlarımız… 

CANAN ARITMAN (İzmir) – Dedikodu yapmayın! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …Sayın Milletvekilinin burada bir 

pankart açacağını ve farklı şekilde ifadeler kullanacağını ifade ettiler.  
CANAN ARITMAN (İzmir) – Milletin kürsüsünde dedikodu yapmayın. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ben beklerdim ki Grup Başkan 

Vekilinden, en azından, bu pankartlarla gelen bir milletvekilinin hangi 
ölçülerde, neyi ifade edeceğini gözetleyip ona göre milletvekilinin 
konuşmasına imkân vermeleri gerekirdi. (CHP sıralarından gürültüler) Nasıl ki 
sayın milletvekillerinin hiçbirini buraya, oy kullanma kabinine göndermeme 
iradesini de kendinde bulunduran… 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Gizli tanık mı söyledi? 



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2307 
 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …Cumhuriyet Halk Partisi siyasi tüzel 
kişiliği, Milletvekilinin pankartlarını da kontrol etme imkânının var olduğunu 
düşünüyorum. 

İkinci mesele uyarma cezasıyla ilgili: Sayın Başkan, İç Tüzük’ün 160’ıncı 
maddesine göre, ağır ve yaralayıcı kaba sözleri söyleyen milletvekilini 
kınamakla, 160’ın beşinci fıkrasında ise Mecliste gürültü ve kavgaya sebep 
olmaktan dolayı kınama cezasını vereceğini ifade etti.  

İç Tüzük 163’üncü maddeye göre, Sayın Başkan, Milletvekilinin savunma 
hakkını kendisine verip kürsüde ifade etmesini isterken, Sayın Grup Başkan 
Vekili, Milletvekilini buraya çağırmaktan imtina etti ve engelledi. Milletvekili 
buraya gelmesine rağmen “Dur.” dedi, “Gelme.” dedi, “Yerinden konuşsun.” 
dedi… 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) –  Konuştu canım. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …ama Sayın Milletvekili eğer özür 

dilemiş olsaydı, İç Tüzük’ün 163’üncü maddesine göre eğer milletvekili özür 
dilemiş olsaydı belki kınama cezasını da verme ihtiyacını hissetmezdi... (CHP 
sıralarından gürültüler)  

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Başkan kınama cezası verdiğini 
söyledi. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …Çünkü İç Tüzük’te… 
ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) – Başkan cezayı verdi. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakınız, İç Tüzük’te…  
Başkan cezayı vermedi. Başkanın kınama cezasını verebilmesi için… 

(CHP sıralarından gürültüler) 
CANAN ARITMAN (İzmir) – Tutanakları oku! 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Tutanakları oku! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şimdi, değerli milletvekilleri, eğer şu 

İç Tüzük, grup başkan vekillerinizin haricinde sizin de olursa buna bakarsınız, 
ne anlattığını görürsünüz.  

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Hepimizde var!  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Hepsinde var! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - İç Tüzük’te kınama cezasının 

verilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun onayı 
gerekir.  

Sayın Başkan, İç Tüzük’e uygun olarak milletvekilini buraya çağırdı, 
“Açıktan özür dileyin.” dedi ama o, özür dilemek yerine kendisinin haklı 
olduğunu Türk Dil Kurumunun sözlüklerinden faydalanarak ifade etmeye 
çalıştı, yanlış ifade kullandı. 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Hakaret kastı yok. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) -  Bakınız, değerli arkadaşlar, burada, 

daha uzun bir zaman olmadı, birkaç ay önce olan, gelişen hadiselerde görevi 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki huzuru ve sükûnu sağlamak olan bir İdare 
Amirine yumruk atıldı, gözlüğü kırıldı, burnu kırıldı. Onunla ilgili hiç tepki 
göstermeyenler, Sayın Başkanın İdare Amirinin, tam bir görev olarak, burada 
konuşan Cumhuriyet Halk Partili Milletvekilinin sözü bitmesine rağmen, 
sözüne devam etmesi ve kürsüden inip yerine oturması gerekirken oturmayıp 
kürsüyü işgale devam etmesini… 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Vakti vardı, süresi vardı. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) –…İdare Amirinin bu konuda uyarmak, 

İdare Amirinin görevini yapmak… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – İdare Amirinin yetkisi yok.   
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …Ve İdare Amirinin milletvekilini 

yerine davet etmek, görevleri arasındadır.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Yok, yok; yok öyle bir görevi.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Onun için, değerli arkadaşlarım, şunu 

ifade ediyorum… 
CANAN ARITMAN (İzmir) – Yahu, bu cahillikle nasıl grup başkan 

vekili olmuş?  
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) – Ya yeter, yeter! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakınız, şu yaptığınız ortam 

içerisinde, sakin bir tarzda eleştirilerimizi yapalım ama açık ve net şunu ifade 
ediyoruz: Biz hiçbir siyasi partinin genel başkanını hedef alan, eleştirilerimizi 
yaparken incitmemek adına sözcüklerimizi seçerek kullanmaya gayret 
ediyoruz. Aynı ifadeleri, aynı duyguyu ve aynı tarzı özellikle muhalefet 
partisine mensup milletvekili arkadaşlarımızdan ve özellikle de… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – İdare Amiri kesintileri izlesin 

efendim.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Efendim, İdare Amirini çağırır mısınız, 

süresi bitti.  
BAŞKAN – Lütfen tamamlayın sözlerinizi.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …hakikaten sürekli ilişki hâlinde 

bulunduğumuz sayın grup başkan vekillerinin, bu konuda, milletvekili 
arkadaşlarımızı sakin olmaya, teskin etmeye ve onun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun sakin bir şekilde devam etmesine katkı sağlamak 
amacıyla milletvekillerini uyarmak da görevleri arasında olduğunu 
düşünüyorum. 
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Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Usul tartışmasının… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Bir dakika, bir dakika… 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Efendim?  
Buyurun.  
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Lehinde söz istiyorum.  
BAŞKAN – Hayır, şimdi, efendim, aleyhinde Sayın Anadol konuştu. 

Aleyhinde Sayın İçli istedi, Tayfun İçli -geldi biraz önce, sizden önce- Sayın 
İçli konuşacak.   

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Aleyhinde Canikli.  
BAŞKAN – Şimdi lehinde bir konuşma yapıldı. Sayın Canikli’nin talebi var.  
Şimdi, Sayın İçli’yi davet ediyorum.  
Sayın İçli… 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Meclis Başkanının tutumunun doğru olmadığı düşüncesindeyim, bu 
nedenle söz aldım.  

Sayın Meclis Başkanım, bu Mecliste aslında hiç hoş olmayan tartışmalar 
yaşandı. Sizler belki duyuyorsunuz, belki duymuyorsunuz, biz arka sıralardan 
duyuyoruz. Milletvekilleri küfre varan çok ağır sözler söylüyorlar.  

CANAN ARITMAN (İzmir) – AKP milletvekilleri, AKP’liler… 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Evet, AKP milletvekili arkadaşlar da 

söylüyor, tabii kavga olduğu zaman karşılıklı küfürler de söyleniyor.  
Şimdi sizin Meclis Başkanı olarak göreviniz tutanakları alıp incelemektir. 

Eğer siz kendinizi her konuda yargıç yerine koyar, konuşmaları kendinize göre 
yorumlar ve o sonuca göre cezalar verirseniz burayı yönetmek mümkün 
olamaz çünkü sadece burada AKP milletvekilleri değil birçok farklı düşünceye 
sahip olan milletvekilleri var. Eğer her olaya bir yaptırım, her olaya bir ceza 
derseniz burada milletvekilleri düşüncelerini ifade edemez. Bir taraftan 
“düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü” deniliyor; Anayasa görüşmelerinde 
sözde birtakım demokratik haklar getirilmeye çalışılıyor ama milletin 
sözcüleri burada konuştuğu zaman kınama cezası! Bakın, geçen gün Sayın 
Kamer Genç’e ceza verdiniz, oradaki tutumunuz da doğru değil. Bir de bu 
kararlar Askerî Yüksek Şûra kararları yargı yolunu açıyorsunuz. Var mı sizin 
kararlarınızın yargı yoluna gitme konusunda İç Tüzük’te veyahut Anayasa’da 
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hüküm? Siz, milletvekillerinin boynuna yafta takıyorsunuz, suçlu damgasını 
vuruyorsunuz; kaba, hakaret eden kişiler yaftasını takıyorsunuz. Böyle bir 
hakkınız var mı? Sizden önce bu Türkiye Büyük Millet Meclisini yöneten çok 
değerli Meclis Başkanları, Meclis Başkan Vekilleri var. Burada geçen 21’inci 
Dönemde talihsiz bir kavgada bir milletvekili vefat etti -nur içinde yatsın- ama 
hiçbir Meclis Başkanı taraflı davranmak suretiyle milletvekillerinin boynuna 
suçlu yaftasını takmadı, buna hakkınız yok. Kaldı ki en basit kuraldır, disiplin 
cezaları verilirken kademe kademe verilir. Memurlarda da böyledir; ilk önce 
uyarma cezasını verirsiniz, arkasından kınama cezasını verirsiniz. Siz bir şeyi 
yorumluyorsunuz, diyorsunuz ki: “Kaba ve yaralayıcı sözler…” 

Değerli Başkanım, burada vatan milletle ilgili çok ağır laflar söylendi. 
Burada neredeyse “Ermeni soykırımı yapıldı.” diyen milletvekilleri çıktı. 
Burada Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında, anayasal kurumlar hakkında çok 
ağır ithamlarda bulunuldu, “tık” diye ses çıkmadı sizden veyahut yöneten 
Başkanlardan ama kişi olduğu zaman, Sayın Cumhurbaşkanı Gül olduğu 
zaman, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğu zaman, AKP’li 
milletvekili arkadaşlar hemen rahatsız oluyorlar. Ya kardeşim, tabii ki kişilikle 
uğraşmamak lazım ama bu ülkede vatan milleti konuşuyoruz, halk bizi 
vatanın, milletin sorunlarını çözelim diye buraya getiriyor. Terör konusu 
konuşuldu ağza gelmeyen laflar oldu, bir kişi… 

AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) – Şahsa hakaret… 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Ama efendim… Tamam, şahıs ama sayın 

milletvekilleri, şahıslara gösterdiğiniz özeni biraz da vatan millete gösterin, 
vatan milletin anayasal kurumlarına gösterin. (CHP sıralarından alkışlar) 
Hayır, gösteren arkadaşlarınız yoktur demiyorum, bu laf atma üzerine 
söylüyorum. Şunu söylüyorum: Biz buraya şahısları savunmak için gelmedik, 
biz buraya milleti savunmak için geldik. (CHP sıralarından alkışlar) Milletin 
hakkı, çıkarları için burada konuşacağız. Şahıslara eğer bir hakaret varsa, 
yasalarımıza göre açılır tazminat davası… Sayın Başbakan açmıyor mu 
tazminat davası başkalarına? Açar ama bakın, burada kürsü masuniyeti vardır. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Burada açtı, kaybetti. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) – Size o zaman hakaret edildi mi? 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Değerli arkadaşım, bakın, sizi 

eleştirmiyorum. Ben Sayın Meclis Başkanına karşı, tutumunu eleştiriyorum. 
Bu “kaba, yaralayıcı…” Ne hakaretler var! Allah için, ben indikten sonra şu 
tutanakları, şu Anayasa görüşmelerindeki sadece tutanakları alın -değerli steno 
arkadaşlar hepsini oraya geçiriyorlar- bunlar kara, kaba, yaralayıcı sözlerin 
ötesinde hakaret içeriyor. Sizin göreviniz o zaman, bütün milletvekillerine her 
gün, oturacaksınız, trafik polisi gibi ceza keseceksiniz burada! “Bunu 
konuşamazsın, bunu konuşursan bu anlama gelir…” Sizin yorum yapma 
hakkınız yoktur. Sizin, Meclisi sükûnetle yönetme hakkınız vardır ama yorum 
yapıyorsunuz “Ben bunu böyle değerlendiriyorum…” Size, Anayasa ve İç 
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Tüzük bunları değerlendirme yetkisi vermemiş. Siz, burayı düzgün bir şekilde 
yönetme… Ha, bunu ben de yaparsam, bana da aynı şekilde eleştirilerde 
bulunacaksınız ama çok gergin, sabahlara kadar çalışıyoruz, bütün herkes çok 
yorgun, tansiyonlar yüksek. Bazen bazı arkadaşlarımız amacını aşan sözler de 
sarf ediyorlar ama o arkadaşımıza hem grup başkan vekilleri hem Meclisi 
yöneten siz, münasip bir lisanla söylerseniz tansiyon da düşer. Biz buraya 
kavga etmeye gelmedik biz buraya milletin meselesini…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın İçli, lütfen sözlerinizi tamamlayın.  
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım.  
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – “Şahıs” dediğin devletin 

Başbakanı.  
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Efendim? Şahıs, evet.  
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Başbakan, Cumhurbaşkanı.  
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Bakın, “şahıs” dediğiniz Başbakan; 

“şahıs” dediğiniz Cumhurbaşkanı. Ama burada, bakın, devletin... Ama burada 
“şahıs” dediğiniz, bakın, onlar çok önemli kişiler ama bu bir öksüz, bir yetim 
de çok önemli kişidir. Şehit olan insanlarımız da çok… Silahlı kuvvetlerin 
mensupları da çok değerlidir.  

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) – Saptırıyorsun, saptırma.  
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Yargı mensupları da çok değerlidir. 

(CHP sıralarından alkışlar) Onlara ağzınıza geleni söyleyeceksiniz ama…  
LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) – Hakaret… 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Değerli arkadaşım, Genel Başkana saygı 

göstermek, onu savunmak en doğal hakkınızdır. Hakarete…  
LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) – Nasıl tasvip ediyorsun?  
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Bakın, onu demiyorum, hakaret etmek 

yanlıştır diyorum. Ben Meclis Başkanının yorumunu söylüyorum.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Eleştiri var, karıştırıyorsun. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, sizlerle fazla 

tartışmak istemiyorum. Sizin algılamanız odur, benim algılamam bu, benim 
yorumum bu. Sayın Başkana da bu düşüncelerimi ifade ettim. Sabırlarınız için 
hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN – Evet, Sayın İçli, çok teşekkür ederim.  
Sayın Canikli, buyurun, lehte. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
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NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; Sayın Başkanın tutumunun lehinde söz aldım, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.  

Bütün samimiyetimle söylüyorum ve inanıyorum bütün milletvekilleri 
saygıdeğerdir. Geçmişte ve bugün bu çatı altında görev yapan, milletin kendisinin 
temsilcilik unvanına layık gördüğü bütün milletvekilleri ve onların genel 
başkanları saygıdeğerdir. Hepsi için geçerli, bugün için de geçerli, dün için de 
geçerli, gelecekte de geçerli olacak. Dolayısıyla herkesin bu saygıyı hak ettiğine 
inanıyorum. Zaman zaman gerçekten bazıları için belki amacı aşan, irade dışında, 
o andaki atmosferin ortaya çıkardığı gerginlikten beslenen bir ani çıkışla 
hakikaten insanları, hepimizi rahatsız eden olaylar olabiliyor ve bu Mecliste 
zaman zaman, işte, sinirlerine hâkim olamayan arkadaşlar da gündeme 
gelebiliyor. Ama bunu herhangi bir siyasi parti grubu için söylemiyorum. 
Hepimizin istisnasız bütün samimiyetle, biraz önce söylediğim o ilkeler 
çerçevesinde milletvekillerine, onların temsilcilerine hak ettiği gibi davranmamız 
gerekir. Arkadaşlarım da biraz önce ifade etmeye çalıştılar, hem milletvekillerine 
ama özellikle de elbette bu milletvekili arkadaşlarımızın veya siyasi partilerin 
genel başkanlarına eleştiri mümkündür, ona hiç kimsenin bir itirazı olamaz. 
Eleştiri sert de olabilir, ağır da olabilir ama tahammül edilebilir, edilir ama 
hakikaten öyle bir noktaya geliyor ki ya da öyle bir eleştiri konusu yapılabiliyor ki 
yani en sakin insanlar dahi, en makul bildiğimiz insanlar, milletvekili 
arkadaşlarımız dahi -tırnak içinde söylüyorum- çileden çıkabiliyorlar. Hepimizin 
görevi mümkün olduğu kadar sükûneti sağlayarak çalışmak. 

Tabii, aslında, Sayın Başkanımıza biraz önce Sayın İçli “Şahısların 
korunmasındaki gösterdiğiniz hassasiyeti Türk Silahlı Kuvvetleri, devlet, 
milletle ilgili olduğu zaman göstermiyorsunuz.” gibi bir açıklamada bulundu. 
Biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsanız daha birkaç gün  önce     
-henüz hafızalarda- Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili bir konuşma yapıldı 
burada yani, işte, savaştan yola çıkarak ve Sayın Meclis Başkanımızın bazı 
kesimlerce çok eleştirilen bir müdahalesi oldu. Yapacak görevi Sayın Meclis 
Başkanımıza çok net olarak ifade etti. Yani bu dengeyi sağlıyor Sayın 
Başkanımız ama bütün herkesin ayağa kalktığı, sinirlerin, gerginliğin had 
safhaya ulaştığı bir ortamda da hakikaten hâkim olmanın da kolay olmadığını 
takdir edersiniz. Yani bu çerçevede -elbette Sayın Başkan tarafsız davranacak 
ve biz onun bu çerçevede kalmaya çalıştığına yürekten inanıyoruz- zaman 
zaman yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek algılamalar olabilir ama bizim 
de katkı sağlamamız gerekir. Sayın Başkanın bu Meclisi istediğimiz tarzda 
götürebilmesi için bizim de yapmamız gerekenler var değerli arkadaşlar. Yani 
elbette birinci görev Sayın Başkanımızın ama yani düşünün, herkes ayakta, 
burada herkes bağırıyor, tek ses... Böyle bir ortamda da yani Sayın 
Başkanımızın çok fazla müdahil olması, daha doğrusu kontrol altına 
alabilmesi çok gerçekçi gözükmüyor. 
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Tabii, şimdi, biraz önce Sayın Anadol söyledi. Sayın Kılıç’ın -ben de 
baktım tutanaklara- hiçbirisinde herhangi bir kişiyi, bir partiyi, onun organını 
hedef alan... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Yapma yahu! 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Lütfen, bir daha okuyun... 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) –  O ifadeyi ben kullanmayacağım, 

kullanmayı da doğru bulmuyorum. Onu da söyleyeyim. 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Lütfen bir daha okuyun, bir daha 

okuyun… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ben algılamamı söylüyorum. 

Samimi olarak algılamamı söylüyorum.  
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Bir daha okuyun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Doğrudan CHP’ye… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, orada, yani, eğer bu şekilde 

yani algılanmışsa, ama o ifadelerden okunduğu zaman öyle algılanmıyor. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – “Kıvırtma” diyor. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ama, bakın, buradaki önceki 

başlatılan diyelim, yani bu tartışmaları başlatan, start verilen o eylemle 
karşılaştırıldığında orada doğrudan bir başbakan, çok net bir şekilde, tahrik 
edici bir tarzda… Gerçi bunları tartışmak istemiyorum yani amacım da bu 
değil ama. Onunla kıyaslandığında Sayın Kılıç’ın ifadesi ve söyleme biçimi 
kesinlikle o amaca matuf değil ve o şekilde yorumlanmaması gerekir.  

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Partiyi hedef alarak söyledi. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – “Parti” diyor, parti… 
CANAN ARITMAN (İzmir) – Milyonlarca insanın oy verdiği bir 

partiye… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla burada yani hakaret 

olarak algılamamak gerekiyor Sayın Kılıç’ın açıklamalarını çünkü bakın… 
ATİLA EMEK (Antalya) – Öyle mi? Bilirkişilik mi yapıyorsun? 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Neden? Kulkuloğlu söyleyince 

hakaret… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – 4 defa “kıvırtma” diyor, 4 defa… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bakın, 

bu kelimeleri, Sayın Anadol siz de kullanmayın biz de kullanmayalım.  
ATİLA EMEK (Antalya) – Bilirkişiye mi havale ettiniz Sayın Başkan. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – 4 defa kullanmış… 
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NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Hiçbir şekilde kullanmayalım. Alıntı 
olarak da kullanmayalım. Belki lügat olarak baktığınızda o anlama gelebilir 
ama algılama açısından baktığında insanlar bunu hakaret olarak kabul ediyor.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – 4 defa! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, bir sıfat olarak kullanılmıyor 

Sayın Anadol. Bir sıfat olarak kullanılmıyor.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Partiye söylüyor, partiye… 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Partiye direkt söylüyor, partiye… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bir kişiyle bütünleştirilerek, ona 

atfen, ona izafeten yansıtılmıyor, yönlendirilmiyor bu çok net. Yapmayın Allah 
aşkına. Yani öyle bir kasıt olması söz konusu değil.  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – O zaman Sayın Kılıç’ın 
kullandığı ifadeleri o kürsüden, aynen AKP için de kullanacağız demektir bu. 
Tutanaktan aynen alacağız, “CHP” yerine “AKP” diyeceğiz. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Şimdi, disiplin… 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Canikli, tamamlayın efendim, süreniz doldu sizin de. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Hiçbir şey arz etmiyoruz. Elbette 

ortamın son derece gergin olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bütün hakaretler 
hepsi aynı sıkıntıda, aynı eleştirilmesi gereken derecededir. Ancak şunun da 
vurgulanması gerekir: Her zaman başlatan eylemler, sözler ağırlığı 
diğerlerinden daha fazladır. Yani onları önemsiz gördüğümü söylemek için 
değil ama bir realite olarak ortaya koymaya çalışıyorum. 

Geçmişte bakın, geçmişte özellikle baktık çok daha fazla cezalar verilmiş. 
Savunmuyoruz. Mümkün olduğu kadar hiç uygulanmasın, uygulanmasın yani 
ve tolere edilsin. Geçen günlerde bir arkadaşımız bir ifade kullandı ve biz 
devreye girerek özür dilettik, sorun çözüldü. Yani biz onu bekledik. Bakın, o 
arkadaşımızdan da onu bekledik ve grup başkan vekili arkadaşlarımızdan da 
onu bekledik ve grup başkan vekili arkadaşlarımızdan da o konuda katkı 
bekledik ama alamadık. Eğer olsaydı sorun çözülecekti. Tutanaklara 
baktığınızda şunu görürsünüz: Bir arkadaş soruyor “Özür dilerse ceza verecek 
misiniz?” diye, “Hayır şey yaparsa vermeyeceğiz.” anlamına gelen bir 
açıklaması var Sayın Başkanın.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Yok öyle bir şey.  
CANAN ARITMAN (İzmir) – Hiç öyle bir şey yok.  
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Yok öyle bir şey.  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bakın tutanaklara Sayın Anadol, 

bakın, göreceksiniz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: Eğer özür dilemiş 
olsaydı ne ceza konusu gündeme gelecekti ne de bu tartışmalar yaşanacaktı.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
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CANAN ARITMAN (İzmir) – Canım, Çerçi de özür dilemedi.  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Sayın Canikli, teşekkür ederim.  
Usul tartışması sona erdi. Sadece birkaç cümle söylemek isterim.  
Sayın Kılıç’ın sözleri üzerine, sataşma nedeniyle ben Sayın 

Kulkuloğlu’na biliyorsunuz söz verdim ama Sayın Kulkuloğlu yerinden 
söylediklerini kürsüde tekrar etti. Yani Sayın Kılıç’ın sataşma nedeniyle söz 
aldığı o ifadelerine bir cevap için kürsüye gelmemişti.  

Sayın Kutlu’yla ilgili, Sayın Anadol, ben burada birleşimi kapatmadan 
veya ara vermeden önce Sayın Hüsrev Kutlu şurada duruyordu. Kapattım, 
ayrıldım, ondan sonra meydana gelenlerden bilgim yok. Şimdi arkadaşlara rica 
ettim, tutanaklara geçmiş bir davranışı var mı, görüntülerde bir davranışı var 
mı; tabii, bunları öğrendikten sonra Sayın Kutlu’yu da İç Tüzük neyi 
gerektiriyorsa -uyarı mı olur, başka bir şey mi olur- onunla ilgili de tabii 
görevim neyse onu yerine getiririm.  

Şimdi siz Sayın Kılıç’ın konuşmalarında da o kelimelerin kullanıldığını 
ifade ettiniz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – 4 defa… 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – 4 defa… 
BAŞKAN – Ben metnini getirttim. İzin verirseniz, şu maddenin üzerinde 

görüşmeler yapılırken, o zaman içerisinde onu bir inceleyim ve 
değerlendireyim. 

Hemen şunu ifade edeyim: Ben hiçbir arkadaşıma ceza verme, onunla 
sürtüşme gibi bir durum içerisinde olmak istemem. Burada gayet düzgün 
şekilde görüşmelerin yapılmasını ve Meclis olarak görevimizi en iyi şekilde 
yerine getirmeyi beklerim ama zaman zaman tansiyon yükseliyor. Ben de İç 
Tüzük hükümlerini uygulamak durumundayım, İç Tüzük neyi amirse onu 
yapmak durumundayım.  

Biraz önce Sayın Canikli de söyledi, İç Tüzük’ün disiplinle ilgili 
hükümleri ilk defa uygulanmıyor. Bakın, şu anda elimde, altmış tane disiplinle 
ilgili uygulanmış -geçmiş dönemlerde- çok çeşitli cezalar var ama ben bunları 
uygulamayı falan da arzu etmiyorum. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Anayasa oylamasında 2 kez 
uygulandı Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Dolayısıyla tutumumun değişmesini gerektirecek bir durumla 
karşılaşmadım.  

O nedenle, şimdi görüşmelerimize devam ediyoruz. 
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Hatip kürsüde konuşurken birleşime ara vererek hatibin süresi bitmeden 
sözünün kesilmesi ve yeni oturumda hatibin sözlerini tamamlamak 
istemesine rağmen, buna imkân tanınmaması ile asıl konu görüşülürken 
Oturum Başkanının görüşünü açıklayıp açıklayamayacağı hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 94 25.04.2010 148-156 Mehmet Ali 
Şahin 

Gülşen 
Orhan 

Yusuf 
Coşkun 

 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

94’üncü Birleşiminin Sekizinci Oturumunu açıyorum. 
497 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam 

edeceğiz.  
Komisyon? Yerinde. 
Hükûmet? Yerinde. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, sözümü kestiniz ve 

sizin güveninizi suistimal etmekle suçladınız. Ben bunu kabul etmiyorum 
efendim. 

BAŞKAN – Bakın Sayın Şandır, ben, size, bir sataşma olmadığı hâlde, 
“Sadece bir açıklama yapacağım.” diye söz verdim. Bu benim iyi niyetimi 
gösteriyor ama istismar ediyorsunuz iyi niyetimi. (MHP sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, cümlemi bir 
tamamlayayım ama müsaade edin. 

BAŞKAN – Lütfen… 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ben burada cümlemi tamamladıktan 

sonra bu değerlendirmeyi yapsaydınız o sizin takdirinizdi, bir şey demem ama 
cümlemi tamamlatmadınız. Ne diyeceğimi bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN – Nasıl efendim? Anlattınız. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Hayır efendim, benim daha verilen 

sürem de tamamlanmamış, cümlem de tamamlanmamış. Ben sizin güveninizi 
suistimal etmeyi asla kabul etmiyorum. 

BAŞKAN – Lütfen efendim, hayır. Ben size ortada bir sataşma yokken 
söz verdim.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan… 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Biz sizinle beraber çalışıyoruz.  
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BAŞKAN – Gayet tabii. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Siz bunu bana nasıl atfedebilirsiniz? 

Bunu asla hiç kabul etmem Sayın Başkan. Gerçekten deminden bu yana 
yaptığınız tarafsızlık… 

BAŞKAN – İç Tüzük’e göre söz verme gibi bir sorumluluğum olmadığı 
hâlde siz sadece “Evet, sataşma yok ama bir açıklama yapacağım.” dediğiniz 
için size söz verdim… 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ama müsaade etmediniz efendim 
açıklamama. 

BAŞKAN – …Ama siz, Sayın Bal’ın iddialarını, Sayın Bozdağ’ın cevap 
verdiği iddialarını gelip tekrar ediyorsunuz. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim, açıklamamı tamamlamama 
müsaade etmediniz. 

BAŞKAN – Lütfen efendim, lütfen…  
Zaten biraz sonra, 72’ye göre önergenizde tekrar ettiklerinizi, orada 

söylediklerinizi gidip kürsüde söylüyorsunuz. (MHP sıralarından gürültüler) 
OKTAY VURAL (İzmir) – İsterseniz konuşmayalım bundan sonra.  
BAŞKAN – Efendim, lütfen ya...  
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Lütfen…  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim, müsaade edin sözümü 

tamamlayayım. 
BAŞKAN – Lütfen… Lütfen… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bu kürsü milletin kürsüsüdür.  
BAŞKAN – Gayet tabii milletin kürsüsü.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Burada milletin sesini kesemezsiniz. Siz 

milletin sesini burada kesemezsiniz keyfî olarak. Ne hakla kesiyorsunuz 
sözümüzü? Biz burada milleti temsil ediyoruz.  

BAŞKAN - Ben iyi niyetimi göstererek bir konuda söz verdim, o konuda 
konuşmadığı için kestim. (MHP sıralarından gürültüler) 

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz milletin sesini nasıl kesersiniz? 
BAŞKAN – Evet, kestim efendim.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Nasıl kesersiniz? 
BAŞKAN – Kestim.  



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

2318 
 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, sözümü tamamlamam 
lazım.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, siz… 
BAŞKAN - İç Tüzük’e göre… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, nedir? İç Tüzük’e göre neymiş? 

Bakalım. 
BAŞKAN – “Başkanın söz kesmesi…” 
OKTAY VURAL (İzmir) – Neymiş İç Tüzük’e göre? Söyleyin bakalım. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Bu İç Tüzük’te başka bir madde 

yok mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim… 
OKTAY VURAL (İzmir) – İç Tüzük’ün, ilk gün, ne olduğunu anlattım 

burada. 
BAŞKAN - Söz verdiğim konunun dışında konuşursa İç Tüzük’e göre 

hatibin sözünü kesebilirim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Hangi konuda? Hayır efendim, yapamazsınız. 
BAŞKAN - Evet, böyle bir yetkim var efendim. Lütfen…  
OKTAY VURAL (İzmir) – Gösterin, İç Tüzük’ün hangi maddesinde var? 

Söyleyin bakayım. 
BAŞKAN - 66’ncı maddede var, kestim efendim.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım… 
BAŞKAN - Benimle tartışmayın, lütfen. Lütfen tartışmayın. (MHP 

sıralarından gürültüler) 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, 64’üncü maddeye göre siz taraf 

olduğunuzu belirttiniz ve 64’te diyor ki: “Asıl konu görüşülürken hiçbir 
suretle görüşünü açıklayamaz.” Siz şu anda Anayasa’yla ilgili görüşünüzü 
açıklayarak İç Tüzük’ü ihlal ettiniz.   

BAŞKAN - Hayır, hiçbir görüş açıklamadım. Hayır, hiçbir görüş 
açıklamadım.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Dolayısıyla, oyunuzu da belirttiniz. 
BAŞKAN - Hayır.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Oyunuzu da belirtiniz.  
BAŞKAN - Hiçbir görüş açıklamadım.  
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OKTAY VURAL (İzmir) – Biz Anayasa değişikliğinin PKK açılımı 
olduğunu söylüyoruz, siz oradan cevap veriyorsunuz.  

BAŞKAN - Sayın Vural, yerinize oturur musunuz lütfen.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Sözünü kesemezsiniz.  
BAŞKAN - Yerinize oturur musunuz lütfen. Lütfen oturun. Lütfen oturun 

efendim. Lütfen… Müzakerelere devam edeceğiz.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, devam edemezsiniz.  
BAŞKAN - Lütfen oturun. Lütfen…  
OKTAY VURAL (İzmir) – Tutumunuz hakkında söz istiyorum.  
BAŞKAN - Peki, tutumum hakkında söz istiyorsunuz.  
Evet, iki lehte, iki aleyhte arkadaşa söz vereceğim.  
Buyurun. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Lehte. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Aleyhte. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhte. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Aleyhte. 
BAŞKAN - Peki, madem tutumum hakkında söz istediniz.  
Aleyhte mi efendim?  
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet.  
BAŞKAN - Aleyhte kim?  
Sayın Şandır, aleyhte.  
Hanginiz konuşacaksınız efendim? 

Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 
Üç dakika süre veriyorum efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Yazdınız mı? Ben de aleyhte söz istedim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhte istemiştim ben.  
SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, ben de istiyorum. 
BAŞKAN – Aleyhte mi efendim? 
SIRRI SAKIK (Muş) – Evet. 
BAŞKAN – Aleyhte Sayın Sırrı Sakık. 
Efendim, buyurun Sayın Şandır.  
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OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, ben istemiştim. Sayın 
Başkan… 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım… 
OKTAY VURAL (İzmir) - Beni görmezlikten geliyorsun! İsterseniz tayin 

edin.  
BAŞKAN – Efendim, ikinizden biriniz işaret ettiniz ya. 
OKTAY VURAL (İzmir) – İsterseniz Bakanlar Kurulu üyelerine verin! 
BAŞKAN – Lütfen… Lütfen… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Keyfî yönetimin hakkında ben de aleyhte 

söz istiyorum.  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın Başkanım, süreyi yeniden 

başlatır mısınız efendim.  
BAŞKAN – Buyurun efendim. Tabii, başlattık efendim, buyurun.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Yahu, bana söz verdiniz mi vermediniz mi?  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Süreyi yeniden başlattınız mı? 
BAŞKAN – Aleyhte söz istediniz.  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Başlatın ama yeniden. Ben… 
BAŞKAN – Tekrar baştan alıyoruz efendim.  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın Başkanım… Sayın Başkanım…  
KAMER GENÇ (Tunceli) - Mehmet Ali Bey, söz verdiniz mi bana 

aleyhte? Ben de söz istiyorum.  
MEHMET SALİH ERDOĞAN (Denizli) – Geç kaldın, geç.   
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, ben de lehte söz istedim.  
BAŞKAN – Sırrı Sakık’a aleyhte söz verdim. Lehte sizler istediniz. 

Tamam, peki. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben aleyhte söz istiyorum. Yahu senin 

kulağın duymuyor mu Başkan! Kulağın duymuyor mu! 
BAŞKAN – Efendim, lütfen… 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın Başkanım, ama sessizliği temin 

etmezseniz konuşamıyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Kulağın duymuyor mu! 
BAŞKAN – Efendim, bitti.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Duymuyor mu kulağın! 
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BAŞKAN - 2 aleyhte, 2 lehte kişiye söz verdim. 5’inci bir kişiye 
veremiyorum biliyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben aleyhte istedim. Başka var mı? 
BAŞKAN – Efendim, verdim, aleyhte verdim.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Kim bu ikinci aleyhte? Kim bu aleyhte 

isteyen? 
BAŞKAN – Efendim, aleyhte Sayın Sakık aldı.  
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yahu kulağın duymuyorsa söyle! 
BAŞKAN – Sayın Şandır’a aleyhte verdim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet. 
BAŞKAN – Siz de istemiş miydiniz?  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben de istedim. 
BAŞKAN – Hayır. 
Sayın Vural, siz istemiş miydiniz? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Cevap vermedi Sayın Başkan.   
BAŞKAN – Ama sizden önce Sayın Sakık istedi, Sayın Sırrı Sakık’ın talebi 

var. Lehte de Sayın Bekir Bozdağ ile Mustafa Elitaş. Tamam efendim, bitti.  
Buyurun.  

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın Başkanım, ben, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grup Başkan Vekiliyim ve tüm diğer grup başkan vekilleriyle 
beraber, sizinle birlikte bu Meclisi yönetiyoruz. Siz bana şu ithamı 
yapamazsınız: Güveninizi suistimal ettiğim iddiasıyla veya ithamıyla beni 
suçlayamazsınız, buna hakkınız yok. Ben, burada bir konuyla ilgili yanlış 
anlaşılmaması için açıklama yapmak üzere geldim ama cümlemin ortasında 
kestiniz; ne açıklayacağımı bilmeden, sonucun nereye varacağını bilmeden 
sözümü kestiniz ve dediniz ki: “Yerinize oturunuz, güvenimi suistimal 
ettiniz.” Buna hakkınız yok. Bakın, sabahtan bu yana taraflı olmakla 
suçlanıyorsunuz. Ben bundan üzüntü duyuyorum ve katılmamaya çalışıyorum 
ama bu tavrınızı ne yapacağız, bunu anlamakta zorlanıyorum. Ne gerek var bu 
tartışmalara?  

Değerli Başkanım, yorulduğunuzu biliyorum ama bunun müsebbibi 
Milliyetçi Hareket Partisi değil, bunun sorumlusu AKP Grubu. (MHP 
sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisinin sözünü keserek 
bir yere varamazsınız.  
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Bizim burada söylediğimiz, her defasında söylediğimiz, bu sizin 
“demokratik açılım” dediğiniz hadiseye biz “PKK’nın isteklerine siyaset 
üretmek açılımı” diyoruz. (AK PARTİ sıralarından “Yalan bu, yalan!” sesi, 
gürültüler) Şimdi, yalan veya doğru…  

BAŞKAN – Lütfen müdahale etmeyin efendim.  
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – …ama bakınız, size bir şey 

söylüyorum: Sayın Başbakan -Sayın Faruk Bal da bunu söylüyor- diyor ki: 
“Bizim bu Anayasa değişikliğimiz işte bu projenin devamıdır.” Biz de bunu 
ifade ediyoruz. Bunun ifadesinden niye rahatsızlık duyuyorsunuz? 

OKTAY VURAL (İzmir) – Açılımdan rahatsız arkadaşlar! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Ve çok üzüntüyle ifade ediyorum: 

Sayın Bakan, bunun neresinde ayıp var, bunu izah etmeleri lazım. Gerçekten 
sizin bu tavrınızı ben de yadırgıyorum, üzüntüyle karşılıyorum ve Meclisimiz 
açısından bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Bu tavrınızı değiştirmenizi 
tavsiye ediyorum.  

Teşekkür ediyorum efendim. Ben sözümü nerede bitireceğimi bilirim. Bir 
daha sözümü lütfen kesmeyiniz efendim.  

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Peki Sayın Şandır, ben de teşekkür ederim.  
Sayın Bozdağ, buyurun.  
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

açılan usul tartışmasında Başkanlık Divanının tutumu lehinde söz aldım. Bu 
vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kürsüde konuşan hatipler İç Tüzük’te yer alan hususlara uymadığı zaman 
neler yapılması gerektiğini İç Tüzük düzenliyor. Baktığımız zaman, İç Tüzük, 
madde 66:  

“Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan tarafından, kendisini İçtüzüğe 
uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir.  

İki defa yapılan davete rağmen, konuya gelmeyen milletvekilinin aynı 
birleşimde o konu hakkında konuşmaktan menedilmesi, Başkan tarafından 
Genel Kurula teklif olunabilir. 

Genel Kurul, görüşmesiz işaret oyu ile karar verir.”  
Burada çok açık bir yetki var. Meclisi yöneten sayın başkana, eğer 

konuşan hatip İç Tüzük’e uymazsa, konudan ayrı konuşursa sözünü kesme 
yetkisini veriyor. Eğer bunda ısrar ederse bir müeyyide düzenliyor ve bu 
müeyyidenin nasıl uygulanacağını da İç Tüzük ortaya koyuyor.  

Ben, konuşmam sırasında, Sayın Başbakanımızın sözünün çarpıtılarak 
Başbakanımızın ifade etmediği bir sözü onun ağzındanmış gibi takdimine 
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karşı çıktım ve o sözün ne anlama geldiğini burada izah ettim, o kadar. Ne ima 
yollu ne de açıktan herhangi bir sataşmaya kesinlikle neden olmadım. Ayrıca 
Sayın Başkan, burada Anayasa görüşmeleriyle ilgili ne Anayasa Teklifi’nin 
içeriğiyle ilgili ne de başka bir konuyla ilgili şahsi görüşünü açıklamış, taraf 
olmuş da değildir. Burada yapılırken görüşmeler hem oylamaların zaman 
zaman gizli olmadığı hem de gizliliği ihlal edildiği hem de başka birtakım 
şekillerde ifade edilen sözlerin ne maksatla söylendiğini biz gayet iyi 
biliyoruz. Hangi yere mektup olduğunu da iyi biliyoruz ama bir şeyi de 
biliyoruz: Burada devam eden Anayasa Değişiklik Teklifi’nin görüşülmesi 
hem Anayasa’ya hem de İç Tüzük’e uygun devam etmektedir. Meclis 
Başkanının tutumu da İç Tüzük ve Anayasa’ya uygundur diyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Sayın Sakık, buyurun efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Sayın Yıldız, efendim. 
Buyurun. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Bir dakika… Bir dakika efendim… Bir 

dakika… 
Açtığınız anda ilk aleyhte söz isteyen benim. Dolayısıyla… 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Şandır’a devrettiniz. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, hayır, öyle bir devir yok. Siz 

avukat mısınız? 
BAŞKAN – Efendim ben “Hanginiz?” dedim, Sayın Şandır’ı işaret 

ettiniz. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, ben “Aleyhte söz istiyorum.” 

dedim, siz verdiniz buraya sözü Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Lütfen efendim… Lütfen efendim… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Bakın, daha önce de oldu. Tutanakları 

getiriniz, benim söz talebim vardır. 
BAŞKAN – Peki, tutanakları getiririm. Ben öyle anladım. Eğer tutanaklar 

aksini gösterirse özür dilerim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, ben  İç Tüzük’e göre  sözümü 

istedim. Daha önce de yaptınız bunu, daha önce de yaptınız ve maalesef yanlış 
yaptığınızı itiraf ettiniz. Bir Başkan olarak, sürekli olarak yanlış yapan bir 
Başkan olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihinde anılmamanızı 
tavsiye ederim. Yapmanız gereken iş şudur: Benim bu söz talebimle ilgili 
tutanağı alacaksınız, eğer bu  söz talebim yok ise sözü verebilirsiniz ama varsa 
İç Tüzük’e göre davranacaksınız.  

BAŞKAN - Gayet tabii… Tamam, oturun. (MHP sıralarından gürültüler) 
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Efendim, gelsin zabıtlar… Bir dakika… Bir bakayım, bilmiyorum. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, konuştuktan sonra olmaz! 
BAŞKAN – Efendim, siz ikiniz aynı anda söz istediniz.  
OKTAY VURAL (İzmir) - Size teslim olacak irademiz yok bizim, teslim 

olacak da değiliz. 
BAŞKAN – Lütfen efendim, böyle konuşmayın. Lütfen… 
ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) – Şov yapma! 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, söz hakkımı vereceksiniz!  
BAŞKAN – Sayın Vural, bir saniye… İkiniz söz istediniz, aleyhe söz 

istediniz… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim. Ben aleyhte söz istedim. (AK 

PARTİ sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN – …ben de Şandır’a verdim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Ben aleyhte söz istedim. Siz kendiniz 

birilerine söz verdiniz. Ben kendim söz istedim. Tutanakta, burada var.  
BAŞKAN – Bakarız efendim tutanaklara. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Yanlış yaptıktan sonra düzeltmeniz bir şey 

ifade etmez. 
BAŞKAN – Efendim, tutanakları getirtiriz, bakarız.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, tutanaklara bakın lütfen. 
BAŞKAN – Peki, efendim. 
Tutanaklar gelsin Sayın Yıldız, tutanaklardan sonra değerlendirme yapıp 

kime söz vereceğimi tayin edeceğim.  
Beş dakika birleşime ara veriyorum.  

----- 0 ----- 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

94’üncü Birleşiminin Dokuzuncu Oturumunu açıyorum. 
Bir önceki oturumda usul tartışması hakkında aleyhte Sayın Mehmet 

Şandır’a, lehte de Sayın Bekir Bozdağ’a söz vermiştim.  
Tutanakları getirttim: “İki lehte, iki aleyhte arkadaşa söz vereceğim. 

Buyurun…” demişim. Bekir Bazdoğ lehte, Kamer Genç aleyhte, Oktay Vural 
aleyhte, Mehmet Şandır aleyhte. Aşağıda diyorum ki: “Hanginiz 
konuşacaksınız?” Sayın Şandır “Ben konuşacağım.” diyor. Üç tane aleyhte 
var, ilk sırada, çünkü oradan bağırdığı için zabıtlara geçmiş Sayın Genç, onu 
ben daha sonra tespit ettim. Aslında aleyhte ilk sözü benim Sayın Kamer 
Genç’e vermem lazım bu zabıtlara göre.  

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, ama, yani… 



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2325 
 

BAŞKAN – Size aleyhte verdim, dolayısıyla Kamer Genç’e şimdi 
verirsem iki aleyhte dolmuş oluyor.  

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, doğmuş hakkını 
devretmedi.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, ben devretmedim. Ben 
istedim.  

BAŞKAN – Tamam, bakın size sormuşum diyorum ki… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Kamer Genç’in istediğinden de haberdar 

değildim. Eğer o önceliği varsa, bu durumda benim devretmiş olmamı kabul 
ediyorum, o zaman kim öndeyse ona verin. Bizim ilave bir isteğimiz yok.  

BAŞKAN – Efendim “Hanginiz konuşacaksınız efendim?” diyorum, 
Sayın Şandır… 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Efendim, ikisi birden konuşamıyorlar mı?  
BAŞKAN – Ben ikinizi aleyhte konuşturursam Sayın Kamer Genç’e nasıl 

üçüncü olarak söz vereceğim efendim?  
OKTAY VURAL (İzmir) – İkimiz de konuşabiliriz efendim, ikimiz de 

konuşabiliriz. 
BAŞKAN – Aynı anda! 
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet. Allah Allah!  
BAŞKAN – Ama sizden önce Sayın Genç var.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Ama siz söylemediniz ki, ben ne bileyim? 

Yani, onu ben ne bileyim? Bakın Kamer Genç olmasına rağmen, başka 
milletvekiline verdiniz, onu bile atladınız. Yani sizin bilmediğinizi ben 
nereden bileyim? 

BAŞKAN – Evet, ben Genç’i daha sonradan tespit ettim.  
Şimdi, zabıtlara bağlı olarak, bir lehte konuşuldu, bir aleyhte konuşuldu. 

Şimdi Sayın Kamer Genç’in hakkıdır ilk aleyhte konuşma. 
Sayın Genç, buyurun.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Yoruldunuz, isterseniz dinlenin de oylama 

sırasında gelirsiniz. 
BAŞKAN – Zabıtlara dayandık. Efendim, hepiniz aynı anda 

söylüyorsunuz. Aslında yazılı olarak bana göndermeniz lazım ki burada 
düzgün işlesin işler.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz görüşünüzü açıkladınız Sayın Başkan, 
gizli oylamayı bile ihlal ettiniz. 
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BAŞKAN – Sayın Genç, usul tartışması aleyhinde söz istediniz. Üç 
dakika süre vermiştim diğer arkadaşlarımıza, size de üç dakika süre 
veriyorum. 

Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yüce bir kurumdur. Bu yüce kurumun 
yüceliğini artıran bu Başkanlık Makamında oturan insanların tarafsız, bilgili 
ve bu yüceliği artıracak davranış biçimleriyle mümkündür. Şimdi burada dört 
tane Meclis başkan vekili arkadaşlarımız var, hepsine de ayrı ayrı saygı 
duyuyorum. Anayasa görüşmelerinin birinci turu önemli değil. Birinci turda 
ret de edilse önemli olan ikinci turdur. İkinci turda eğer 330 oyun altına 
düşerse Anayasa görüşmeleri o zaman maddeler düşer. Birinci turda düşse de 
önemli değil.  

Şimdi, Mehmet Ali Bey çok ısrarla çıkıyor, bu Meclisi yönetmeye 
çalışıyor. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğundan beri Meclis 
başkanlarının bir ağırlığı var. Onlar çok istisnai zamanlarda bu Meclisin 
Başkanlığını yönetirler, işte bütçede yönetirler, gensoruda yönetirler, 
Hükûmetin güven oylamasında yönetirler ve Anayasa’nın değiştirilmesiyle 
ilgili konularda da birinci görüşmeyi yönetirler. Ondan sonra, hakikaten çok 
saygıdeğer başkan vekili arkadaşlarımız var. Başkan vekillerimizin arasında 
da çok saygıdeğer iki tane hanımefendi başkan vekillerimiz var. Şimdi, mesele 
burada Meclisi gererek birtakım insanlara “Yahu işte ben senin emirlerini 
uyguluyorum, merak etme, kim ne derse desin ben bunu yaparım.” anlayışı bu 
Meclise yakışmaz arkadaşlar. Bunun için, Mehmet Ali Bey bu Meclisi 
yönetecek kapasitede değil, vallahi değil, billahi değil. (AK PARTİ 
sıralarından gürültüler)  

Bakın, dün ben burada sataşmadan söz istedim arkadaşlar. Diyor ki, 
bakın… Ben sataşmadan söz istiyorum; “Ben…” diyor “…size, hatamı 
anladım, yanlış mı söyledim, özür dileyin diye söz verdim.” diyor, bakın. Ben 
sataşmadan söz istedim, böyle bir şey çıkmadı ağzımdan. Ben burada söz 
istedim sataşmadan, daha konuşmadan sesimi kesti.  

Arkadaşlar, bakın… Yani rica ediyorum. Bakın, burada anlaşmamız 
lazım, doğrularda anlaşmamız lazım. Herkes kendi kapasitesini bilmesi lazım. 
Yani birisi, yani eğer bir yemekle karşı doyuyorsa, ikinci yemek karnını 
şişiriyorsa, ikinci yemeği yememesi lazım. Bu insan kapasitesi arkadaşlar. 
Yani kendi kapasitesinin üstündeki bir göreve talip olduğunuz zaman, 
kamuoyu karşısında eziliyorsunuz, yok oluyorsunuz. 

Bakın, şurada, şu saatlere kadar bu Meclis müzakerelerinin uzamasına bir 
neden yok ama Mehmet Ali Bey hem bir yandan İç Tüzük’teki o… Hem İç 
Tüzük’e hem Anayasa’daki o gizli oylamaya riayet etmiyor, burada açık 
oylama yapılıyor. Bunları yarına fotoğraflarını getirip de Anayasa 
Mahkemesine gösterilebilir. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Oy kullanmadığından bilmezsin sen 
oylamanın gizli olduğunu. 

KAMER GENÇ (Devamla) – Yahu, bir konuşma! Mustafa Elitaş, ben 
senin kimliğini biliyorum yahu, bir konuşma! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Oy kullanmadığından bilmezsin sen 
gizli oylamanın nasıl olduğunu. Baksan farkına varırsın gizli oylamanın. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, bu arkadaşımız tamam, şimdi 
bıraksın, Meclis başkan vekili arkadaşlarımız gelsin… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Genç, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın 

Genç…  
KAMER GENÇ (Devamla) – Aslında usul tartışması on dakikadır. 
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim ama on dakikaya kadar demiş, ben üç 

dakika olarak değerlendirdim. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Ama siz o kadar keyfî davranıyorsunuz ki, 

Meclisin geleneklerini değiştiriyorsunuz. 
BAŞKAN - Diğer arkadaşlara da üç dakika verdim. Çok teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Devamla) – O zaman gelenekleri değiştirme kardeşim! 
BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Meclisin geleneklerini değiştirmeye senin 

gücün yetmiyor. 
BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ederim. Buyurun… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Sen o makama oturmaya layık adam 

değilsin ya! 
BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ederim.  
KAMER GENÇ (Devamla) – Değilsin! 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sağ olun. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Otur artık yerine… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sana ne! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bak,  İç Tüzük’ü biliyorum diyorsun, İç 

Tüzük’e aykırı hareket ediyorsun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sana ne Mustafa! 
BAŞKAN - Lehte, Mustafa Elitaş… 
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Sayın Elitaş, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Yerine geç! 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sen yerine geç! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Başkan beni çağırıyor buraya. 
AHMET YENİ (Samsun) - Geç yerine! 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sana ne! 
BAŞKAN – Tamam… Lütfen, birbirimize kırıcı ifadelerde 

bulunmayalım. Lütfen… Lütfen… Sayın Genç, lütfen… 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkan, İç Tüzük’ümüzün 63’üncü maddesi açık. İç Tüzük’te 

“Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya geriye 
bırakma gibi usule ait konular diğer işlerden önce konuşulur.” 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi oluşmuş. 19 Nisan günü 
aldığımız grup önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üye 
arkadaşlarımızın oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi 
oluşmuş. Şu anda gündeme ilişkin usulle alakalı bir tartışma açılması mümkün 
değil. İkinci fıkrada “Bu yolla bir istemde bulunulursa onar dakikadan fazla 
sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir.” Daha 
önce Meclis Başkanlarımız onar dakikadan 4 kişiye söz verirken bir 
arkadaşımızın ısrarı ve talebi üzerine iki hafta önce, üç hafta önce üç dakika, 
iki dakikalık, usulle ilgili tartışmalarında, Sayın Başkanlık Divanı uygulamaya 
geçti, bu da içtihat hâline gelmiştir, devam ediyor.  

Öte yandan, Sayın Başkanın söz kesmesiyle ilgili durum… 66’ncı madde 
çok açık. 66’ncı maddede İç Tüzük, Meclis Başkanının…  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – O senin içtihadın Elitaş. Üç gündür 
uygulanan şey yeni mi içtihat oluyor?  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – 66’ncı madde, İç Tüzük, Meclis 
Başkanına yetki vermiş.  

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ya burası öğrenci Meclisi mi ya? Buradakiler 
üç yıldır milletvekili İç Tüzük’ü herkes biliyor zaten. Allah Allah! İç Tüzük 
öğretiyor ya.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Meclis Başkanı burada konuyla ilgili 
konuşmaya davet edebilir. Eğer uyarmalara rağmen konuyla konuşmacı, hatip, 
milletvekili, kürsüdeki milletvekili, konuya gelmediği takdirde Başkan 
uyarıdan sonra hatibin sözünü kesebilir. Şu anda Sayın Başkanın yaptığı işlem 
de budur.  
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, beni hiç uyarmadı.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ama önemli olan nokta şu: Sayın 

Grup Başkan Vekilinin burada çıkıp “Sayın Meclis Başkanı, grup 
başkanlarıyla birlikte, grup başkan vekilleriyle birlikte biz bu Türkiye Büyük 
Millet Meclisini idare ediyoruz.” demek kadar yanlış bir söylem yoktur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisini idare etmek yetkisi Meclis Başkanlık 
Divanına aittir. Grup başkan vekillerinin görevi kendi gruplarını sevk ve idare 
etmekle yükümlüdür.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Anlamamış, anlamamış.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Öte yandan, burada gizli oylamalar 

yapılırken hiç oy kullanmayan şahısların gizli oylama hakkında fikir beyan 
etmeleri de açıkçası manidardır. Eğer gizli oylamanın nasıl yapıldığı hakkında 
fikir edinmek istiyorsanız geliniz milletin size verdiği vekâleti yerine getiriniz 
ve oylamaya katılınız.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Katılıyoruz, katılıyoruz.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Başkalarının zihinlerinize, milletin 

verdiği iradeye pranga koymasına fırsat vermeyip şu kabinler içerisinde millî 
irade ve içinizden geçtiği gibi oy kullanınız. Kırmızı olabilir, beyaz olabilir, 
yeşil olabilir ama şuraya gelme cesaretini gösteriniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Sayın Elitaş, teşekkür ederim. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan... 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Sayın Başkan... 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan... 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, uygulamamın doğru olduğu 

kanaatindeyim. Tutumumda bir değişiklik olmamıştır.  
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Milletvekili olmadığı için cevap verme imkânına sahip olmayan kişiler 
hakkında Genel Kurulda eleştiride bulunmanın doğru olup olmadığı ve 
iktidar partisi milletvekillerine bu konuda müsamahalı davranılıp 
davranılmadığı konusunda  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 95 26.04.2010 328-333 
Mehmet Ali 

Şahin 
Bayram 
Özçelik 

Harun 
Tüfekci 

 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN – Hangi tutumum efendim? 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Az önce… 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Efendim, az önce Sayın Atilla 
Kart konuşurken müdahale ediyorsunuz ama iktidar kanadından konuşanlara 
hiç müdahale etmiyorsunuz. O nedenle tutumunuz hakkında söz istiyoruz 
efendim. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkanım, tükenmiş bitmiş bir işlem.  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Hayır efendim, tükenmiş bitmiş 
değil.  

BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, “Burada olmayan kişilerin isimlerini 
zikretmeyin.” dediğim için mi efendim? “Burada bulunmayan kişilerin 
isimlerini zikrederek burada onlardan bahsetmeyelim.” dediğim için, böyle 
uyardığım için değil mi? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Hayır. 

BAŞKAN – Şimdi, efendim, bu sizin talebinizdi. Bakın, zabıtlardan 
okuyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 

Bakın, Sayın Hüseyin Çelik bir hâkimden, bir millî eğitim müdüründen 
bahsediyor. Siz diyorsunuz ki… 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Evet. 

BAŞKAN – Önce Sayın Kamer Genç “O burada yok.” diyor. Sonra 
“Sayın Başkan, söz konusu kişi Parlamentoda değildir.” diyorsunuz siz. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Evet, doğru diyorum. 
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BAŞKAN – Sonra devam ediyorsunuz: “Söz konusu kişi, Millî Eğitim 
Müdürü Parlamentoda değildir.” diyorsunuz. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Evet, doğru diyorum. 

BAŞKAN – Devam ediyorsunuz sonra: “O kişi burada yok. Savunma 
hakkı yok.” 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Evet. 

BAŞKAN – Sayın Kart da diyor ki: “Bu kabul edilemez.” Yani o 
isimlerin burada zikredilmesi kabul edilemez. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Onun baş tarafını da okur 
musunuz? 

BAŞKAN – Ben sizin beyanlarınızı size hatırlatıyorum. Bunu siz 
istediniz. 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bektaşi’nin “Namaza yaklaşmayınız”ı 
gibi oldu bu. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, onun baş tarafını 
da okur musunuz? 

BAŞKAN – Yani bunu isteyen sizsiniz, ben de sizin bu tavrınızı doğru 
buldum.  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Tamam, baş tarafını da okuyun 
onun, ona neden itiraz ettim ben? 

BAŞKAN – Efendim, Sayın Çelik… 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Ne söyledi Sayın Çelik? 

BAŞKAN – …bir hâkimden bahsetmiş, bir millî eğitim müdürünün ismini 
vermiş, bu hâkimin birtakım yanlışlıklar yaptığını ileri sürmüş… 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Ne söylemiş ama? Sayın Çelik 
ne söyledi efendim, onu okuyun. 

BAŞKAN – …ve onun isminden bahsetmiş. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Çelik ne söyledi efendim, 
onu okuyun. 

BAŞKAN - Siz de diyorsunuz ki… 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Çelik ne söyledi, onu 
okuyun.  
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BAŞKAN -  “Burada bulunmayan kişilerin ismini burada söylemeyelim 
çünkü savunma hakları yok.” diyorsunuz.  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Hayır efendim… Hayır 
efendim… Bakın, benim… 

BAŞKAN - Ben de sizi tasdik ederek söylüyorum bunları.  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan… 

BAŞKAN - Hatta, Sayın Kart da “Evet, yani gerçekten kabul edilemez 
bir şeydir bu.” diyor, doğru olarak. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, bu bile sizin bu 
Parlamentoyu ön yargılı yönettiğinizi gösteriyor. Ben size söylüyorum: Sayın 
Hüseyin Çelik’in konuşmasını niye okumuyorsunuz? Ben o konuşmaya itiraz 
ediyorum.  

BAŞKAN – Buyurun gelin.  

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Ne için konuşacak? 

BAŞKAN - Siz usul tartışması mı istediniz efendim?  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Evet efendim. 

BAŞKAN – İki lehte, iki aleyhte kişiye söz vereceğim. Kimlere söz 
vereceğimi lütfen yazılı olarak tespit edin çünkü tartışma çıkıyor. Hatta yazılı 
olarak buraya başvurursa arkadaşlar çok daha iyi olur.  

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, lehte…  

BAŞKAN – Sayın İnce’nin söz talebi var.  

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, lehte…  

BAŞKAN - Aleyhte mi efendim? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Aleyhte. 

BAŞKAN - İkiniz de aleyhte, Sayın Kılıçdaroğlu aleyhte.  

Lehte, Sayın Canikli ve Sayın Bozdağ. 

Evet Sayın İnce, buyurun efendim.  

Tutumum hakkında söz istediniz, üç dakika süre veriyorum. 

Buyurun. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Sataşırsan yanındayım… 
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MUHARREM İNCE (Yalova) – Sataşırsam… Sayın Başkan, sayın 
milletvekilini uyarır mısın, “Sataşırsan yanındayım.” diyor. Buyur gel! Buyur 
gel! 

BAŞKAN – Sayın İnce, lütfen siz Genel Kurula hitap edin efendim. 

Buyurun.  

MUHARREM İNCE (Devamla) – Sayın Başkan, CHP’lilerin sözünü 
kesiyorsunuz, AKP’lilerin sözünü kesmiyorsunuz.  

Burada olmayan birinin hakkında konuşulmazmış. E Sayın Başbakan 
arada sırada geliyor, hiç Başbakan hakkında konuşmayacak mıyız?  

Sayın Başkan, siz dinlenikken imzanız olup olmadığını fark etmemiştiniz, 
oysa şimdi çok yorgunsunuz. Türkiye'nin iki numaralı ismisiniz, sabahlara 
kadar  burada duruyorsunuz; oysa başkan vekilleriniz var, bunu yapabilir ama 
yaptırmıyorsunuz. Ben size bir kardeşiniz olarak, yaşça küçük bir arkadaşınız 
olarak bir tavsiyede bulunmak istiyorum: Bence siz Akfırat’taki villanızda, 
gidin biraz dinlenin. “Akfırat neresi?” diye sorarsanız, hani şimdi hapiste olan, 
altın kaplamalı silah hediye aldığınız ve vekâlet verdiğiniz ve siz Vakıflar 
Bankasından sorumlu Bakanken Genel Müdür Yardımcısı yaptığınız 
akrabanızın üzerine alınan villa var ya, bence gidin orada biraz dinlenin Sayın 
Başkan.  

NURETTİN AKMAN (Çankırı) – Şov yapıyorsun, şov! 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Konuyla ne alakası var! 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Tutumla bunun ne ilgisi var! 

MUHARREM İNCE (Devamla) – Yani kusura bakmayın ama AKP’nin 
grup başkan vekili gibi davranıyorsunuz. Siz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Başkanısınız, bizim de Başkanımızsınız, MHP’nin de Başkanısınız, 
AKP’nin de Başkanısınız, bağımsızların da, herkesin Başkanısınız. Siz, 
Cumhurbaşkanına vekâlet eden bir kişisiniz.  

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Konuya gel, konuya! 

MUHARREM İNCE (Devamla) – Siz, Başbakanın talimatlarıyla hareket 
etmeye mecbur değilsiniz. Yani şimdi ben size şunu söylesem bu kürsüden: 
“Sayın Başkan, sürekli bana laf atıyorlar, siz mi susturacaksınız ben mi 
susturacağım?” dersem olur mu? Bunlar olmaz.  
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RECEP KORAL (İstanbul) – Diyorsun zaten, her zaman söylüyorsun. 
MUHARREM İNCE (Devamla) – Ben size şunu söylüyorum Sayın 

Başkan: Lütfen, dürüst çocuk diye kefil olduğunuz ama bugün hapiste olan 
Akfırat Belediye Başkanının beldesine gidin, evinizde birkaç gün dinlenin 
Sayın Başkanım. Yanlış yapıyorsunuz, taraflı davranıyorsunuz, bizleri 
üzüyorsunuz. Demokrasiye, Meclis yönetimine yakışmayan işler oluyor. Sizi 
saygın bir konumda görmek isteriz biz, “Cumhurbaşkanına vekâlet eden 
hepimizin Başkanı” demek isteriz. Sizi AKP’nin grup başkan vekili gibi 
görmek istemiyorum Sayın Başkan.  

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi lehte ve aleyhte söz vermeye 

devam edeceğim.  
Sayın İnce, benim hayatta hiç villam olmadı. Akfırat’ta falan da villam 

yok. 
MUHARREM İNCE (Yalova) – Akrabanızın oldu. 
BAŞKAN - Var olduğunu ispat ederseniz o villayı size bağışlıyorum. 

Bak, Genel Kurulun huzurunda söylüyorum, var olduğunu ispat edin o villayı 
size bağışlayacağım. 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Vekâlet verdiniz. 
BAŞKAN – Efendim, şimdi, tabii, ben hukuki haklarımı yargı önünde 

kullanırım ama onu burada söylemeyi de doğrusu zait addediyorum.  
Şimdi, tutumum hakkında usul tartışmasıyla ilgili lehinde söz isteyen 

Sayın Bozdağ’a söz vereceğim. 
Sayın Bozdağ, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

açılan usul tartışmasında Başkanlık Divanının tutumu lehinde söz aldım. Bu 
vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Değerli milletvekilleri, burada, Anayasa’nın bazı maddelerini değiştiren 
teklifin müzakeresini yapıyoruz. Tabii, zaman zaman burada tartışmalar 
yaşanıyor. İç Tüzük’ün hükümleri Meclis Başkanlık Divanı tarafından 
uygulanmaya çalışılırken bu Tüzük hükümlerinde olmayan birtakım şeyler de 
gündeme getiriliyor, konuşuluyor. İşin doğrusu, İç Tüzük’ün verdiği 
hükümlerin… Örneğin, İç Tüzük 72’ye göre -çok açık bizce- bir tane önerge 
verilirken iki tane, başka konularda da bakıyorsunuz pek çok şey yapılıyor. 
Bence, Başkanlık Divanı bu gibi konularda İç Tüzük’ün gereklerini uyguladığı 
takdirde burada tartışmalar da minimum düzeye inecektir. Bu noktada da 
Başkanın tutumu doğrudur. Zira, burada konuşan hatip eğer İç Tüzük’te olan 
usullere uymuyorsa Başkanın hatibi uyarması, konuya davet etmesi, Başkana 
İç Tüzük tarafından verilen bir görevdir. Başkana “Görevini niye yapıyorsun? 
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Niye İç Tüzük’e uygun davranıyorsun?” diye usul tartışması açmak da bu İç 
Tüzük’e uygun bir davranış değildir. Ben bu nedenle, Başkanın tutumunun 
doğru olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.  

Ayrıca, bir hususu da beyan etmek isterim, o da şu: Anayasa Mahkemesi 
Yüce Divan sıfatıyla görev yaparken sadece kuvvet komutanlarını 
yargılamıyor, Yargıtay Başkan ve üyelerini, Anayasa Mahkemesi Başkan ve 
üyelerini, Danıştay Başkan ve üyelerini de yargılıyor; onlar da bürokrat.  
Sadece birini görüp öbürünü görmemek yanlış olur.  

İkincisi, Abdullah Öcalan’ın bireysel başvurudan görülen, kesinleşen 
davası nedeniyle yargıya başvurma hakkı yoktur. Neden yoktur?  

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, 63’e göre söz aldı. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Abdullah Öcalan AİHM’e müracaat 

etmiştir, orada başvuru hakkını kullanmış ve verdiği karar da kesinleşmiştir. 
Bu bireysel başvuruyla ilgili düzenleme bundan sonraki durumlar içindir, 
AİHM’e gitmeyen konular içindir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, 63’e göre söz aldı, bir 

başka konuya cevap vermeye hakkı yok.  
BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun efendim, aleyhte. 
Üç dakika süre verdim.  
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan.  
Tarafsızlığınızı Sayın Bekir Bozdağ konuşurken de yine kanıtladınız! 

Konuyla hiç ilgisi olmadığı hâlde konuşma yaparken hiç müdahale etmediniz 
ama aynı konuşmayı eğer biz yapsaydık siz hemen müdahale ederdiniz.  

NURETTİN AKMAN (Çankırı) – Siz de biraz Muharrem İnce’ye 
müdahale edin! 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Sayın Başkan, burada Sayın 
Hüseyin Çelik konuşurken, bir yargıç için kullandığı ifade şuydu, 
öğretmenevini o hâkime peşkeş çekti diye. Ben de bunun üzerine itiraz 
etmiştim zaten. Yoksa o yargıcı eleştirebilirdi, yargıcın aldığı kararları 
eleştirebilirdi ama hiç burada olmayan bir yargıca, kendisini savunma olanağı 
bulmayan bir yargıca doğrudan suçlama getirmenin yanlış olduğunu 
söylemiştim. Yoksa elbette ki biz Anayasa Mahkemesini de Sayın Başbakanı 
da sizi de AKP Grubunu da CHP Grubunu da eleştireceğiz ama eleştiriyi 
yaparken hakaret etmeyeceğiz. İki, doğrudan doğruya onların kendilerini 
savunamayacakları bir konumda ve yerde yapmayacağız bunu.  
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İkinci önemli nokta: Bakın Sayın Başkan, siz Anayasa değişiklikleri 
sırasında Başkanlık yapıyorsunuz. Sizin burada olmadığınız zamanlarda çoğu 
kez AKP’den görevli arkadaşlarımız, başkan vekilleri yönetiyorlar. Hiçbir 
zaman onların tutumları sizin tutumunuz kadar eleştirilmedi. Hatta sabahleyin 
görüşmeler yapıldı, bizim onlardan yana şikâyetimiz zaman zaman olur ama 
onun dışında fazla bir şikâyetimiz olmaz. Ama siz geriye dönüp o tutanaklara 
bir bakın, sizin konumunuzu niçin biz tartışma konusu yapıyoruz? Siz, samimi 
söylüyorum, AKP grup başkan vekillerinin tarafsızlığından değil, onların 
tarafından daha da ileride bir taraf konumundasınız. Siz Parlamentoyu böyle 
yönetemezsiniz. Yönetemediğiniz için de gerginlikler oluyor. Yönetemediğiniz 
için çatışma çıkıyor burada. 

Ben size şunu söyleyeyim: Siz bu kadar süredir yönetiyorsunuz, hiç grup 
başkan vekillerini odanıza davet ettiniz mi? Bu tartışmalar niye çıkıyor diye 
sordunuz mu? Siz yönetemiyorsunuz, tarafsız değilsiniz.  

Şu kuşkuyu biz üstümüzden atmak istiyoruz: Sayın Başkan birilerinden 
talimat aldı, İç Tüzük’ü bir tarafa bırakın, muhalefetin engelleme haklarını bir 
tarafa bırakın, gücü, oy gücünü, parmak gücünü kullanın, hukuku da atın bir 
tarafa, siz bu Anayasa’yı buradan geçirin. Nitekim, bir milletvekili 
arkadaşımız ilginç bir şey söyledi, onlar da tutanaklara geçti: “Biz, bu 
Anayasa değişikliğini, siz ne yaparsanız yapın, ivedilikle buradan 
geçireceğiz.” Hani, Anayasa değişikliklerinde bir tartışma olacaktı, ivedilik 
olmayacaktı.  

RECEP KORAL (İstanbul) – Tartışmıyor muyuz yani? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bütün bunlar yapılırken siz 

müdahale ettiniz mi Sayın Başkan? Etmediniz. Ben size şurada gelip 
müdahale ettim ve söyledim: Bir milletvekili arkadaşımız şu perdelerin 
hepsini çekti. Açık oylama… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, teşekkür ederim efendim. 
RECEP KORAL (İstanbul) – Ne alakası var? İnanmadan söylüyorsunuz. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Sayın Milletvekili, alakası 

yoksa o perdeleri buradan kaldıralım o zaman. 
BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, teşekkür ederim. 
RECEP KORAL (İstanbul) – Oy kullanmaya gir de bak nasıl oluyor, gizli 

mi, açık mı? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Ben oy kullanarak sizin 

Anayasa’ya aykırı eylemlerinize ortak olmam Beyefendi. (AK PARTİ 
sıralarından “Oo” sesleri) 

BAŞKAN - Lütfen tartışmayalım.  
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Sayın Canikli, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Sayın Başkanın tutumunun lehinde söz aldım. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce yaşadığımız bir olay nedeniyle, İç 
Tüzük’ün 63’üncü maddesi çerçevesinde bir tartışma açıldı. O çerçevede 
kanaatlerimizi, görüşlerimizi ifade ediyoruz. 

Biraz önce Sayın Konuşmacı kanaatlerini ifade ederken, Sayın 
Başkanının müdahalesi gibi gözüken ya da o şekilde algılanan hususu Sayın 
Başkan biraz önce çok net olarak ifade etti. Esasında, daha önce, muhalefete 
mensup arkadaşlarımızın başka bir olay vesilesiyle Sayın Başkanı davet 
ettikleri tutumun aynısıdır. Yani, isimleri biraz önce Sayın Başkan tarafından 
tutanaklardan okundu. O zaman, o arkadaşlarımız, aynı şekilde, doğrudur 
yanlıştır, katılırsınız katılmazsınız ya da bazı arkadaşlar bunun doğru 
olduğuna inanır, bazıları eleştirebilir, ona bir şey demiyorum ancak sadece 
aynı çizgide olmak gerekiyor, yani daha tutarlı olmak gerekiyor. Onu 
söylemeye çalışıyorum.  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Canikli, Başkan tutarlı 
olursa başka sorun olmaz. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Başkası için, başkası olmadığı 
zaman ortaya koyduğunuz tavrı, aynı şekilde, sizin kendi arkadaşınız 
konuşurken de koyabilirseniz, bunu gösterebilirseniz o zaman saygıdeğer bir 
görüş olarak ortaya çıkabilir bu, yani o zaman takdir edilebilir ama savunması 
gereken, kendi açınızdan savunması gereken, sizin açınızdan desteklemeniz 
gerektiğini düşündüğünüz bir kişi olduğunda farklı bir tutum, konuşmacıya 
müdahale ama kendi arkadaşınızla ilgili olduğu zaman da tamamen zıt bir 
görüş, gerçekten, o zaman, çelişki olarak ortaya çıkıyor. Bence bu çelişkinin 
giderilmesi gerekiyor. Ancak bu olduğu zaman görüşleriniz, kanaatleriniz 
Genel Kurul tarafından kabul görebilir ve o zaman anlamlı olabilir, aksi hâlde 
insanlar ciddiye almaz. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce yine bir arkadaşımız tarafsız, işte, 
konuşmacıların burada -biraz önce Sayın Bozdağ’la ilgili- konunun dışında 
görüş beyan ettiğini ifade etti. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – 63’e göre söz aldı. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, aşağı yukarı bir haftadan 

fazla zamandır Anayasa görüşmeleri yapıyoruz. Kaç arkadaşımız acaba bu 
konuşmalarında, bu kanaatlerinde görüşlerini ifade ederken, tartıştığımız konu 
olan Anayasa’nın ilgili maddesinin içeriğinde sınırlı kaldı? Kaç arkadaşımız 
buna bağlı kaldı? Kaç arkadaşımız, verdiği önerge üzerinde, verdiği önergeyle 
sınırlı olarak o çerçevede konuşma yaptı değerli arkadaşlar? Allah aşkına, bir 
bakın lütfen…  
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, ne ilgisi var? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bir bakın…  
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Önergelerle ne ilgisi var? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bir bakın, ondan sonra…  
BAŞKAN – Sayın Canikli… 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Elbette, İç Tüzük açık o konuda, bir 

şey demiyorum, İç Tüzük açık, diyor ki: Her gelen konuşmacı, hangi açıda, 
hangi alanda kendisine söz hakkı verilmişse onunla sınırlı olarak, o içerikle 
bağlı olarak konuşmasını yapmak zorundadır, tamamlamak zorundadır.  

ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) – Kendi arkadaşların iftiraya 
kadar attılar.  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Kural bu ama ben bir realiteden 
bahsediyorum, ben bir gerçekten, yaşadığımız süreçten… Canlı, çok canlı… 
Daha bugün, dün, önceki gün, muhtemelen yarın da devam edecek. Biraz 
sonra takip edin, arkadaşlarımızın verdiği önergelerde… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Canikli, teşekkür ederim.  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - …önergenin konusu ve konuştukları 

konuya bakın ve… 
BAŞKAN – Lütfen… Tamam. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …ondan sonra bu eleştirileri yapın.  
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz.  
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, Sayın Canikli, benim 

buradan, oturduğum yerden konuşmama cevaben söylüyor. Hatip orada sizin 
tutumunuzun lehinde söz aldı ama bir önceki konuşmada Sayın Oktay 
Vural’ın konuşmasına cevap verdi, buna siz müdahale etmediniz. Hâlbuki dün 
bir konuşmacıya bu anlamda müdahale ettiniz. Ben bunu hatırlatmak için 
müdahale ettim.  

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 
Şimdi, bu usul tartışması nereden çıkmıştı? Sayın Kart konuşurken bir 

yüksek mahkeme başkanının isminden bahsedince, ben dün yapılan 
görüşmeler sonucu burada mutabık kaldığımız bir hususu hatırlattım. Biraz 
önce Sayın Kılıçdaroğlu’nun beyanlarını sizlere okudum. Bütün bunların 
üzerine -zabıtlardan okuyorum- şunu söylemişim: “Gayet tabii, yalnız bu 
beyanınızdan şöyle bir sonuç çıkaralım -sizi kastederek söylüyorum Sayın 
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Kılıçdaroğlu- burada söz alan arkadaşlarımız, her kim olursa olsun, burada 
bulunmayan kişilerle ilgili bu tür beyanlarda bulunmamalıdırlar. O bakımdan 
haklısınız -size ‘haklısınız’ diyorum- çünkü burada cevap verme hakkı 
olmayan bir kişiyle ilgili burada birtakım isnatlarda bulunmak doğru olmaz, o 
bakımdan haklısınız. Bunu zabıtlara geçirmiş olalım. Teşekkür ederim.” 
Benim hatırlatmak istediğim buydu.  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, o  konuşmayı siz 
yaptıktan sonra zaten biz de tartışmayı kestik.  

ATİLLA KART (Konya) – Konuşmayacak mıyız Sayın Başkan! 
AHMET YENİ (Samsun) – Sayın Başkan, konu bitmiştir.  
BAŞKAN – Tamam efendim. 
O nedenle benim tutumumu değiştirmeyi gerektirecek herhangi bir husus 

ortaya çıkmamıştır. Ancak şunu da hatırlatayım: Değerli arkadaşlar, benim 
burada Başkanlık yapmam ve Meclisi yönetiyor olmam çok sık eleştiriliyor. İç 
Tüzük’ün 14’üncü maddesini okuyorum: “Başkanın görevleri şunlardır: 
Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek, Genel Kurul 
görüşmelerini yönetmek.” Şimdi, benim, Anayasa ve İç Tüzük’ün verdiği bu 
görevi yapıyor olmamı niye eleştiriyorsunuz? Niye eleştiriyorsunuz? Ben 
görevimi yapıyorum, görevimi yapıyorum.  
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Geçici madde ilavesine ilişkin iki önergeyi işleme alıp diğer önergeleri 
işleme almaması nedeniyle Oturum Başkanının tutumu hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 97 28.04.2010 820-825 Mehmet Ali 
Şahin 

Bayram 
Özçelik 

Yusuf 
Coşkun 

 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Başkanlık makamına tarafımızdan 

ayrıca on altı tane daha geçici önerge verildi. O hususta, zannederim, 
arkadaşlar size iletmedi.  

BAŞKAN – Haberim var efendim, haberim var, bilgim var.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – O zaman, onu açıklayın.  
BAŞKAN – Sayın Okay, geçici madde ilavesine ilişkin iki önergeyi 

işleme alacağımı açıklayıp bu iki önergeyle ilgili işleme başladıktan sonra 
önergeleriniz geldi. Dolayısıyla, bundan sonra başka bir önergeyi almam 
mümkün değildi. O nedenle, o on altı önergenizi işleme alamadım. Tutumum 
budur.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Usul hakkında o zaman tartışma talep 
ediyorum.  

BAŞKAN – Peki, peki. 
Usul hakkında iki lehte iki aleyhte arkadaşımıza söz vereceğim.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Aleyhinize söz talebimiz olacak.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Lehte…  
BAŞKAN – Lehte…  
Lütfen yazar mısınız, bir karışıklık olmasın.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ayşe Nur Bahçekapılı lehte…  
BAŞKAN – Evet, lehte Sayın Bahçekapılı.  
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Aleyhte… 
BAŞKAN – Sayın Elitaş, Sayın Bahçekapılı lehte.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ahmet Aydın aleyhte… 
BAŞKAN - Sayın Okay, siz “aleyhte” dediniz.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Evet, aleyhte.  
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben de “aleyhte” dedim.  
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BAŞKAN – Aleyhte Ahmet Aydın… 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Kamer Genç de “aleyhte” dedi. 

(Gürültüler) 
BAŞKAN - Bir saniye, bir saniye, bir saniye… 
Ahmet Bey, sizden önce Sayın Genç’in sesini duydum. (Gürültüler) 

Tamam efendim, tartışmayın. 
Şimdi tekrar lehte ve aleyhte söz isteyenleri… Lehte Sayın Elitaş, Sayın 

Bahçekapılı, aleyhte Sayın Okay ve Sayın Genç. 
Üçer dakika süre veriyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Üç dakika olur mu? 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, artık iyice tenzil 

ediyorsunuz, hiç olmazsa beş dakika verin.  
BAŞKAN – Efendim, izin verin. İç Tüzük nasıl hareket etmemi 

düzenlemişse, düzenlenmişse o şekilde… “On dakikaya kadar” diyor.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Ama zorluyorsunuz Sayın Başkan, İç 

Tüzük’ü zorluyorsunuz. Yapmayın rica ederim! 
BAŞKAN – Benim uygulamam bu şekildedir. Çok teşekkür ederim. Siz 

konusuna hâkim bir arkadaşımızsınız, üç dakikada neler söylemezsiniz.  
Sayın Okay, buyurun. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Başkan, bu süre kısıtlamalarını yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. 
Açıkçası, bu Anayasa oylamasında bu tavrınızın bu oylamanın şartlarını 
zorladığını ve de usul tartışmasının geçmişte on dakikayken zatıaliniz beş 
dakika uyguladığı hâlde şimdi üç dakikaya indirmenizi yadırgıyorum.  

Arkadaşlarım tarafından İç Tüzük’ün 87’nci maddesine uygun olarak her 
madde için birer tane geçici madde eklenmesine ilişkin önerge verme 
hakkımız olduğu hâlde sadece on altı madde için değişiklik önergeleri 
kapsamında yer alan 87’nci maddeye göre geçici madde eklenmesi hususunda 
talepte bulunduk. Bu talep 87’nci maddenin, İç Tüzük’ün, birinci fıkrasında 
dercediliyor. Kaldı ki Anayasa’nın değiştirilmesine ilişkin usul ve yöntem 
Anayasa’nın 175’inci maddesinde yer alıyor ve 175’inci maddesinde, ikinci 
fıkrasında, kanunların görüşülmesine ilişkin hükümlere tabi olduğu da açıkça 
ifade ediliyor. Bu hâliyle kanunları nasıl görüşülüyor ise aynı görüşme 
usullerine tabidir.  

Sayın Başkan, zatıaliniz “Sadece iki tane geçici maddeyi işleme 
alacağım.” dediğinizde, bir yasa görüşmesinde diğer önerge, ek madde veya 
geçici maddeleri işleme almamak gibi bir hakkınız yok. Bu İç Tüzük sizi de 
bizi de bağlıyor. İç Tüzük’e aykırı bir Başkanlık Divanı tasarrufu 
oluşturamazsınız. Eğer İç Tüzük’e aykırı bir tasarruf oluşturur iseniz, açıkça 
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bir İç Tüzük ihlali yapmış olursunuz ve bu yasa görüşmelerini sakatlamış 
olursunuz. Bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına kaydettirmek 
için bu sözü aldım.  

Her madde için asgari yedi tane değişiklik önergesi verilebileceği 
kayıtlıdır. Verdiğimiz önerge maddelere ilişkindir, sadece ve sadece 
maddelere ilişkindir. O maddeye ilişkin eğer bu geçici maddeleri işleme 
almadığınız takdirde, bu, sizin de ötenizde İç Tüzük’ü bizzat, bilfiil sizin 
ihlaliniz olacak. Bu hâliyle de bu yasa görüşmesini tamamen 
sakatlayacaksınız. Sakatlamış olmanız bizim için sorun değil ama bilesiniz ki, 
o makamda oturan kişiler… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Lütfen Genel Kurulu selamlayın Sayın Okay. 
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) - …o makamda oturan kişiler 

Parlamentoyu dilediği gibi, kendine göre, istediği biçimde yönetemez. Bu İç 
Tüzük tüm parlamenterleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerini belirlemiştir. Bu, usule 
aykırı.  

Diğerlerini açıklamış olmanız bir önerge görüşülürken bir başka 
önergenin verilmesine de engel olmadığına göre, benim size tavsiyem, 
temennim ve dileğim, İç Tüzük ihlaline sebebiyet vermeyin ve diğer geçici 
madde önerilerimizi de kabul edin diyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Sayın Okay, teşekkür ederim. 
Sayın Elitaş, buyurun, lehte. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce yapılan işlem İç Tüzük 
87’ye göre yapılmış, Grup Başkan Vekili arkadaşımız da İç Tüzük 87’deki 
ifadeyle, kanun tasarı ve teklifleri görüşülürken ek madde, geçici madde veya 
kanun metnini değiştirecek önergelerin en fazla yedi tane verileceğini ifade 
ediyor.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Bir madde için… Yirmi yedi tane 
madde var.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bir madde için en fazla yedi tane 
önerge verileceğini ifade ediyor.  

Aslında bu getirilen önerge, hem Anayasa değişikliğini ifade etmeyen bir 
önerge, Anayasa’da yapılması gereken bir düzenleme değil kanunla yapılması 
gereken bir düzenleme olmasına rağmen Anayasa’yla alakalı hiçbir durum 
olmamasına rağmen, yeni bir madde ihdası demektir. Yeni bir madde 
ihdasının da görüşülebilmesi için Komisyonun salt çoğunlukta orada 
bulunması gerekir. Komisyonun salt çoğunlukta bulunmadığı, Başkanlık 
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Divanının yeni bir… Adının “geçici madde” diye ifade edilmesinin 
Komisyonun salt çoğunlukta bulunmasını gerektirip gerektirmeyeceğine 
Başkanlık Divanı karar verebilir.  

Aslında buradaki yapılan işlem bir manada hakkın suistimalidir. 
Komisyonların yapması gereken işler bellidir, Genel Kurulun yapacağı durum 
bellidir. Şu anda her maddeyle ilgili veya son maddelerle ilgili geçici 
maddeler ilave etmek ve bundan sonra da bu geçici maddelerin kanun 
teklifiyle ilgili hiç alakası olmayan kısımlarda getirilen önergelerin, açıkçası, 
Başkanlık Divanı tarafından gözden geçirilmesi gerekir.  

Öte yandan, yine 87’nci maddede önergelerin, değişiklik önergelerinin 
gerekçesiyle birlikte beş yüz kelimeyi geçemeyeceği de açık ve net ifade 
edilmesine rağmen bazı önergelerin, matbu önergelerin ve 17-18 kere verilmiş 
önergelerin 503-506 kelime olduğunu da Başkanlık Divanının, bu konuda, 
dikkate alması gerektiğini düşünüyorum.  

Sayın Başkan, önergelerin, bu çerçevede baktığımızda tutumunuzun… Ki 
öte yandan şunu da ifade etmek istiyorum: Daha önce de arkadaşlarımız çok 
iyi bilirler, bir konuda uzlaşmamıza rağmen önergeyi değiştirmek -RTÜK’te 
RTÜK Başkanının Başbakan yerine ilgili bakana bağlı olmasıyla ilgili bir 
önergeyi değiştirmek- istediğimizde bütün siyasi parti grupları anlaşmasına 
rağmen bir arkadaşımızın önergesini düzeltelim dedik ama o arkadaş müsaade 
etmediğinden, Başkanlık Divanı da yeni bir önergeyi almadığından, önerge 
işlemi başladığından dolayı bu önergenin, diğer önergelerin alınması mümkün 
değildir.  

Başkanlığın tutumunun doğru olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Efendim, aleyhte Sayın Genç’e söz vereceğim. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, sadece bir eklemede 

bulunmak istiyorum Genel Kurulun yanılmaması için. Sayın Elitaş’ın ifade 
ettiği İç Tüzük 87/4. İç Tüzük 87/4’te “Görüşülmekte olan tasarı veya teklife 
konu kanunun, komisyon metninde bulunmayan…” içindir komisyon 
çoğunluğunun olması. Oysa verilen geçici maddelere ilişkin önergeler 
komisyon metninde olan hususlarla ilgilidir.  

Genel Kurulu bilgilendirmek istedim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Peki efendim, zabıtlara geçti. 
Sayın Genç, tutumumun aleyhinde söz istemiştiniz. 
Üç dakika süre veriyorum. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 

Başkan tutumunun aleyhinde 63’e göre bir müzakere açtı. 
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Şimdi, biraz önce Mustafa Elitaş’ı dinledim. Yahu Mustafa Elitaş, 
şimdiye kadar sen en azından elli tane önerge verdin bu geçici maddeyle ilgili, 
87’ye göre. Burada komisyonun çoğunluğunu da aramadık. Sen hangi mantığa 
göre hareket ediyorsun? Bir gün böyle, bir gün böyle, olur mu yani? 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Sen Başkanın tutumuyla ilgili 
konuş. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, araştıralım, hem de devleti en zarara 
sokan, af getiren, hayali ihracatçılara af getiren, gece yarısı geçici önergeleri 
burada verdin, hiçbir zaman da komisyonun çoğunluğunu araştırmadın. 
Hesabına geldiği zaman öyle, hesabına geldiği zaman böyle. Sen hangi tarz, 
hangi okuldan mezunsun ben daha anlayamadım yahu! Vallahi anlayamadım! 

Şimdi Sayın Başkan, bakın, şu Parlamento bir günlük parlamento değil. 
Bugüne kadar yapılan uygulamalarda geçici maddeler için verilen önergelerde 
komisyonun orada salt çoğunluğu aranmıyordu ve geçici bir madde zaten, 
belli bir süre için uygulanmak için. 87’nci maddeye göre, diyor ki: “…bir 
maddenin reddi, tümünün veya bir maddenin komisyona iadesi, bir maddenin 
değiştirilmesi, metne ek veya geçici madde eklenmesi hakkında, 
milletvekilleri, esas komisyon veya Hükûmet değişiklik önergeleri verebilir.” 
Bugüne kadar yaptığınız uygulama da hatalı. Yani bu 87’nci madde, Anayasa 
Mahkemesine, AKP iktidara geldikten sonra milletvekillerine dört önerge 
verme hakkı getirilmişti. Bu Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi 
dedi ki: “550 milletvekiline dört önerge az, bunu çoğaltın.” Bunun üzerine 
öyle bir 87’nci madde kaleme alındı. Burada milletvekillerinin çıkaracakları 
önerge sayısı yediye çıkarıldı. Ayrıca “Her siyasî parti grubuna mensup 
milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklıdır. Ancak, bu hak; ilgili 
siyasî parti grubuna mensup milletvekillerince kullanılmaması halinde, diğer 
siyasî parti grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan milletvekillerince 
kullanılabilir.”  

Bugüne kadar özellikle bu Anayasa’da yaptığınız uygulama çok yanlış ve 
baştan beri Anayasa Değişiklik Teklifi’ne siz riyaset ediyorsunuz ve burada 
taraflı, oyların gizliliğini ihlal eden… 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Hayır efendim… 
KAMER GENÇ (Devamla) - …oyların gizliliğini sağlayacak bir dirayetli 

bir yönetim göstermeyen bir davranış içindesiniz ve hep örtbas etmeye 
çalışıyorsunuz. Burada AKP’liler aynı maddeyle ilgili beş önerge, altı önerge 
veriyorlar, aynı cümlelerle o önergeleri getiriyorlar, orada ne tartışma açılıyor 
ne müzakere açılıyor. Anayasa müzakeresi bu değil. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Hakkın suistimali o işte. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bu tamamen Anayasa müzakeresine 

getirdiğiniz ve Anayasa’nın sağlıklı olarak müzakeresini engellemeye çalışan 



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2345 
 

bir tutumunuzdur. Bu Anayasa Mahkemesine gidildiği zaman bu ayrıca da 
belirtilecektir. Bu şekil şartlarını da ihlal ettiğiniz bir şeydir.  

Dolayısıyla, bakın, geçen gün, burada yönetirken bana “terbiyesiz” 
diyorsunuz. Bakın, Sayın Başkan… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Genç, süreniz doldu efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, diğerlerine diyorsun ki, selamla… 
BAŞKAN – Süreniz doldu. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Selamlamak için ver. 
BAŞKAN – Yok, tamam… 
KAMER GENÇ (Devamla) – Gülmek bir şey ifade etmiyor, dürüst olmak 

lazım, dürüst. 
BAŞKAN – Peki, selamlama için mikrofonunuzu açıyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, bakın sayın milletvekilleri, ben 

burada, yerimde konuşurken Meclis Başkanı -tutanak orada, 27’de- bana, 
“Terbiyesiz.” diyor. Peki, İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesine göre küfretmek 
kınama cezasını gerektirir. Eğer sen adilsen, bir kınama cezasını kendine ver 
bakalım. Ya böyle bir şey olur mu? Tutanağı aç. Bir milletvekiline, eğer… 
Meclisi yöneten Başkan eğer “Terbiyesiz.” diyorsa bir milletvekiline o 
kürsüde oturamaz.  

BAŞKAN – Sayın Genç, ne zaman söylemişim? Ben böyle bir şeyi 
hatırlamıyorum.  

KAMER GENÇ (Devamla) – Tutanağı getireyim, size göndereyim, 
tutanağı göndereyim. 

BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Yalnız gönderdiğim zaman kendinize bir 

kınama cezasını verin ve bu Meclisi yönetmeye muktedir bir insan değilsiniz. 
BAŞKAN – Sayın Genç, teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Onun için yazık oluyor bu Meclise. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Devamla) – Bu Meclise yazık oluyor arkadaşlar! 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Genç. 
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KAMER GENÇ (Devamla) – Bu insanlar içinde en son bu Meclisi 
yönetecek insansınız. 

Göndereyim tutanağı. 
BAŞKAN – Şimdi, tutumumun lehinde Sayın Bahçekapılı söz hakkını 

Sayın Bozdağ’a devretmişti. 
Sayın Bozdağ, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

yapılan usul tartışmasında Başkanlık Divanının tutumunun lehinde söz aldım. 
Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Başkanlık Divanının tutumu yerindedir çünkü Sayın Başkanın açıkladığı 
çok net bir durum var, o da şu: Geçici madde eklenmesine dair iddia edilen 
önergelerin, iki tane gelen önergenin işleme alınması ve işleme başlamasından 
sonra geldiğini ifade etti. Tabii, burada, Mecliste, Genel Kurulda bundan 
önceki dönemlerde, zamanlarda yapılan bütün uygulama çok açık, çok net. 
Önergeler işleme alındıktan sonra yeni önergenin işleme alınması mümkün 
değildir, bu nedenle Başkanlığın tutumu doğrudur.  

Ancak ben burada tartışılması için, vuzuha kavuşturulması için iki hususun 
da altını çizmek istiyorum, Başkanlık Divanının da dikkatini çekmek istiyorum 
bu noktada. Bir tanesi, bu konuda bir boşluk olduğu açık yani bunu Meclisin bir 
şekilde gidermesi lazım. Bir kanun geldi, arkasından bir madde, geçici madde, 
madde, madde, yüzlerce maddeye çıkarılabilir mi? Çıkarılabilir. Yani burada bir 
durum değerlendirmesi yapmak lazım. Meclisin geçmişteki yanlış uygulamaları, 
bunun doğruluğunu ortaya koymaz. Komisyonun araması lazım mı değil mi? 
Komisyon bulunacak mı, bulunmayacak mı? Bunu bir değerlendirmek, yeni 
madde ihdası gibi değerlendirip değerlendirmeyeceğimizi de karara bağlamamız 
lazım ama bugüne kadar maalesef gruplar arası bir ilişki nedeniyle bu karara 
bağlanamamıştır.  

İkinci bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum, o da şu: Şu anda 
görüştüğümüz nedir? Anayasa’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını 
öngören bir kanun teklifi. Anayasa madde 175 ne diyor? Diyor ki: 184 imza 
aranır, Genel Kurulda iki defa görüşülür -kırk sekiz saat geçtikten sonra- ve 
330 oy aranır. Peki, burada eğer yeni bir madde ihdası ise 184’ü Divan 
arayacak mı, aramayacak mı? Anayasa değişiklik teklifi verilmesiyle ilgili… 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Aramayacak. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Hayır. Bir teklif verilir, teklifteki metin 

daha sonra Komisyon reddederse -geçmişte örneği var- Genel Kurulda o 
reddedilen metnin arkasında 184 imza olduğu için, milletvekilleri Genel 
Kurulda bunu gündeme getirebilir ama teklif metninde olmayan, arkasında 
184 imza bulunmayan bir teklif geçici madde adı altında konulabilir mi, 
konulamaz mı? Bu bir hakkın suiistimali olur mu, olamaz mı? Anayasa 175’i 
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dolanmak olur mu, olmaz mı? Bunu bir değerlendirmek lazım, samimi olarak 
değerlendirmek lazım ve bu işi vuzuha kavuşturmak lazım. Anayasa ne diyor? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Bozdağ, süreniz doldu efendim.  
Sadece selamlama için açıyorum, lütfen… 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Teşekkür ediyorum. 
Başkanlığın tutumunun doğru olduğunu ifade ediyor, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, önergelerin işlemi başladıktan sonra 

getirilen önergelerin işleme alınmamasının doğru olduğu kanaatindeyim. Bu 
nedenle tutumumda herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
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TBMM Başkanı olarak, daha önce görevlendirilmiş Başkan Vekillerine 
rağmen, bu teklifin görüşmelerindeki oturumları yönetmesi; oylamalarda 
uygulanan usullerin gizli oylama esaslarına uygun olmadığı hâlde ikinci 
görüşme oylamalarında da aynı şekilde uygulamaya devam edeceğini ifade 
etmesi nedeniyle Oturum Başkanının tutumu hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 99 02.05.2010 1049-1057 Mehmet Ali 
Şahin 

Bayram 
Özçelik 

Harun 
Tüfekci 

 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bu ikinci tur görüşmelere 

başlarken İç Tüzük 63’üncü madde uyarınca çalışma usulleriniz hakkında, ona 
davet etmek üzere bir usul tartışması açmanızı istirham ediyorum, oylama ve 
zatıalinizin bu oturumları yönetmesiyle ilgili.  

BAŞKAN – Şimdi, ben oylamanın nasıl yapılacağına dair geçmişte bu 
Genel Kurulda alınan bir karardan bahsederek usulünü biraz sonra izah 
edeceğim. O sizin söylediğinize, şimdi, tam ona sıra gelmişti.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, bugüne kadarki görüşmeler ve özellikle 
de zatıalinizin oyunuzun rengini ve tavrını ifade ederek daha önce 
programlanmış Meclis başkan vekillerinin oturumu yönetmeye başlaması, 
ondan sonra ara verdirerek bizatihi sizin böyle bir oylamaya katılmanız 
doğrudan doğruya oyla ilgili bir irade beyanıdır. (AK PARTİ sıralarından “Ne 
alakası var?” sesleri, gürültüler) 

 Dolayısıyla, doğrudan doğruya Meclis Başkanlığının tarafsızlığına, İç 
Tüzük ve Anayasa gereğince konumuna uygun bir davranış değildir. 
Zatıalinizin açıklamasından sonra bu konudaki usul tartışmasının Genel 
Kurulda yapılması hususunu arz ediyorum. 

BAŞKAN – Sayın Vural, ben daha önce de ifade ettim. Meclis  Başkanı 
olarak İç Tüzük’ün 14’üncü maddesinin bana vermiş olduğu görevi yerine 
getiriyorum ama tabii, usul tartışması talebinizi ayrıca değerlendireceğim ama 
şimdi, belki de sizin bu beklentinize cevap verecek açıklamayı izin verirseniz 
yapmak isterim.  

Sayın milletvekilleri, Anayasa’nın 175’inci ve İç Tüzük’ün 94’üncü 
maddeleri gereğince Anayasa değişiklik tekliflerinin maddelerinin ve tümünün 
kabulü, üye tam sayısının en az beşte 3 çoğunluğunun gizli oyuyla 
mümkündür. Yani teklifin maddelerinin ve tümünün kabulü için en az 330 
kabul oyu gerekmektedir.  

Genel Kurulun 5/7/1995 tarihli 134’üncü Birleşiminde oylanarak kabul 
edilen Başkanlık Tezkeresi uyarınca, Anayasa değişiklik teklifinin ikinci 
görüşmesinde: 
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1) Yapılan oylamada 330’un altında oy alan madde, birinci oylamada 
aldığı oy ne olursa olsun kesin olarak reddedilmiş olacak ve düşecektir.  

2) Yapılan oylamada 330’un üzerinde oy alan maddeler, birinci oylamada 
aldığı oy 330’un altında da olsa kabul edilmiş olacaktır.  

3) Yapılan oylamada maddeler 330’un ve 367’nin üzerinde oy almış 
olsalar da tümünün oylamasında 330’un altında oy alırsa, teklifin tümü kesin 
olarak reddedilmiş olacak ve düşecektir.  

4) Yapılan oylamada maddelerin bir kısmı 330’un üzerinde, fakat 367’nin 
altında oy almış olsa, bir kısmı da 367’nin üzerinde oy almış olsa, tümünün 
oylamasında teklif 367’nin üzerinde oyla kabul edilirse, teklifin hiçbir 
maddesi kendiliğinden halk oylamasına sunulmayacaktır.  

Aynı durumda, tümünün oylamasında teklif 367’nin altında oyla kabul 
edilirse teklifin tümü kendiliğinden halk oylamasına sunulacaktır. 

Bunu değerli milletvekili arkadaşlarımızın bilgilerine sunuyorum.  
Sayın milletvekilleri, teklifin birinci görüşmesi 29/4/2010 Perşembe günü 

saat 04.01’de tamamlanmıştır.  
Bilindiği gibi, Anayasa değişiklik tekliflerinin ikinci görüşmesinde 

teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmamakta, yalnızca maddeler 
üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülmekte, birinci görüşmede 
üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci 
görüşmede önerge verilememektedir. Teklifin birinci görüşmesinde tüm 
maddeleri üzerinde değişiklik önergeleri verilmiş idi.  

Şimdi, teklifin birinci maddesini okutacağım, ancak, Sayın Vural’ın bir 
talebi vardı, bir usul tartışması açılmasını istediler.  

Sayın Vural, tabii, usul tartışmasına konu olan usulsüzlüğün ne olduğunu 
henüz anlayabilmiş değilim.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Anlatayım efendim.  
BAŞKAN – Buyurun.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma 

usullerine davet etmek için efendim. Gizli oylama yapılacağına göre bu 
konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine zatıalinizi davet 
etmek amacıyla usul tartışması açılmasını istiyorum.  

Dolayısıyla birinci oylama sırasında da bunlarla ilgili hususları ifade 
etmiştik. Buradan tecrübeyle, bugün Danışma Kurulunda da bunları arz ettik. 
Bu bakımdan, bu konuda daha önce de sizin beyanınız vardı. Bu konuda bu 
usulün uygulanması konusunda zatıalinizi davet ediyorum. Bir de ayrıca 
zatıalinizin oturumu yönetmeyle ilgili daha önceden başkan vekillerini 
görevlendirmiş olmanıza rağmen, bugün bu oturumları yönetmek için 
oturmanızın da açıkçası çalışma usulleri bakımından doğru olmadığını ifade 
etmek için.  
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BAŞKAN – Sayın Vural, gizli oylamanın nasıl yapılacağı, İç 
Tüzük’ümüzün 94’üncü maddesinde açıkça belirlenmiş. Ben, her oylamaya 
geçmeden önce, gizli oylamanın nasıl yapılacağını burada arkadaşlarımıza 
defalarca izah ettim. Dolayısıyla, benim Anayasa ve İç Tüzük çerçevesi 
içerisinde yürütmekte olduğum görevimle ilgili usule aykırı bir husus ortada 
olmadığı düşüncesindeyim.  Ama siz, buna rağmen, ısrarlısınız bir usul 
tartışması açılmasında.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, zatıalinizin okumuş olması, 
bir şeyi okumuş olması onun gerçekleşmiş olduğu anlamına gelmemektedir. 
Dolayısıyla… 

BAŞKAN – Başkanlık olarak hem İç Tüzük’te gizli oylamanın nasıl 
yapılacağı konusunu milletvekili arkadaşlarımıza izah ettim hem de Başkanlık 
olarak bu gizli oylamanın uygulamasını buradan büyük bir titizlikle takip 
ettim. Gerek Anayasa’ya gerek İç Tüzük’e aykırı herhangi bir husus bizce 
tespit edilmemiştir.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Bizce tespit edilmiştir. 
BAŞKAN – İç Tüzük’e uygun yapılmıştır birinci tur oylamalar. Bundan 

sonra da öyle yapılacak ve Başkanlığımız bu konuda gerçekten titiz bir 
uygulama içerisinde olacaktır.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, o uygulanan usullerin gizli oylama 
esaslarına uygun olmadığını, zatıalinizin de bu konuda aynı usulle devam 
edeceğinizi ifade ettiğinize göre, İç Tüzük gereğince, Anayasa gereğince gizli 
oylama usullerine uymanız konusunda, davet etme konusunda davranışınızı 
açıkçası, usul tartışması… 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Bozdağ. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, şu an itibarıyla Başkanlık 

Divanının uyguladığı bir usul yok, ortaya koyduğu bir davranış yok.  
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sizin adınıza o mu yanıt veriyor?  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Usul tartışması açtınız mı da… 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Olmayan bir davranışla ilgili… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Müzakere açıldı mı? 
BAŞKAN – Peki efendim; iki lehte, iki aleyhte… 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Efendim, olmayan bir davranışla ilgili… 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Aleyhte efendim. 
BAŞKAN - Tamam, usul tartışması açıyorum ve üçer dakika süre 

vereceğim.  
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BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Aleyhte Sayın Başkan.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Usul tartışması açıyorsanız aleyhte 

Sayın Başkan.  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, lehinde… 
BAŞKAN – Bir saniye… Bir saniye… Çok tartışma oldu bu konuda. 

Arkadaşlarım lütfen tespit etsinler ve önüme koysunlar. Kim aleyhte, kim 
lehte? 

OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhte. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Aleyhte.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Başkan aleyhte. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, Sayın Elitaş daha önce 

söyledi.  
BAŞKAN – Aslında bu tür taleplerin Başkanlığımıza yazılı ulaşması tüm 

tartışmaları da ortadan kaldırır. Çünkü aynı anda birçok kişi söz isteyince 
doğrusu tespitte zorlanıyoruz. Onun için zabıtları istememiz gerekiyor, zaman 
kaybı oluyor.  

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, biz daha önce söyledik. 
Ayrıca, iki grup başkanvekili lehte, bir tanesi aleyhte.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Usul tartışması açıyorsanız aleyhte söz 
istiyorum.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Eğer AKP sizin tutumunuzun aleyhinde söz 
istiyorsa, o zaman tartışmasız aykırı bir işlem olduğunu onlar da kabul ediyor 
demektir.  

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, usul tartışması 
açıyorsanız, aleyhte söz istiyorum.  

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Usul tartışması açmanızın aleyhinde. 
BAŞKAN – Efendim, şimdi usul tartışması açtık. Üçer dakika iki aleyhte, 

iki lehte arkadaşımıza söz vereceğim. 
Aleyhte: Sayın Vural, Sayın Okay. 
Lehte: Sayın Canikli, Sayın Bozdağ.  
Sayın Vural, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)  
OKTAY VURAL (İzmir) – Süre ne kadar Sayın Başkanım? 
BAŞKAN – Üç dakika efendim, uygulamam öyle. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Evet, çok önemli bir konuda, gerçekten 

Anayasa gibi çok önemli bir konuda sizin milletvekillerinin söz hakkını 
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kısıtlamanız da bu konuyu ivedilikle görüşme konusundaki bir kararınızdan 
geliyor. Bunu çok yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Tarihî bir konu, 
dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter ve ulus devlet yapısını 
bozmaya yönelik birtakım altyapıların hazırlandığı itiraf edilen bir konuda -
milletimizin bu konuda- açıkçası usule davet etme konusundaki taleplerimizi 
kısıtlamanızı doğru bulmuyorum.  

Sayın Başkan, sizin dağıttığınız Meclis başkan vekilleriyle ilgili görevde, 
görev dağılımını… İç Tüzük’ümüz bu görev dağılımını sizlerin yapacağına 
amir ve dağıttığınız görev dağılımında da bugünkü oturumları yönetecek ve bu 
hafta içerisinde yönetecek Meclis başkan vekilleri de belirlenmiş. E, bu 
durumda sizin belirlemiş olduğunuz bir görevi yazılı bir şekilde değiştirmeden 
burada bulunmanız doğrudan doğruya bir oy hesabıyla buraya oturduğunuzu 
ortaya koyar. Bu da gizli oylamada taraf olduğunuzu ifade eder. Oysa 
Anayasa’mıza ve İç Tüzük’ümüze göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
oy kullanamaz ve bu konuda görüş ifade edemez. Bu, eylemli bir şekilde görüş 
ifade etmektir. Dolayısıyla bu konuda siz bir Meclis başkan vekilini sadece ve 
sadece bir “Sunuşlar” kısmında oturtmak ve oylamada sizin oturmanız 
suretiyle bu konuda Meclis Başkan Vekilinin ve sizin oy temayülünü belirtmiş 
olduğunuzu ifade etmek istiyorum.  (AK PARTİ sıralarından gürültüler)  

BAŞKAN – Lütfen değerli arkadaşlar, sakin olalım. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Sayın Başkanım, tabii burada isteğimiz 

şudur: Burada, değerli milletvekillerinin iradelerini kullanırken ada göre buraya 
çağrılmasını ve birikim temin edilmemesini, zarf açımının tek kişi tarafından 
yapılmasını, kürsüde değil burada oy sayımının ve açıkçası zarfların açılmasının 
temin edilmesini, idare amirlerinin oylamaya hiçbir şekilde müdahil olmamasını 
ve doğrudan doğruya da zarf açılma yeri ile sayım yerinin ayrı bir şekilde 
yürütülmesini istiyoruz; sade, çok sade. Taleplerimiz açık: Gizli oylama olsun, 
bu gizli oylamada milletvekillerimiz, sadece çağırılan milletvekillerimiz gitsin, 
oylar açık bir şekilde açılsın, sayım da milletvekillerimizin huzurunda, 
görebileceği bir şekilde temin edilsin ve bundan sonraki bölümlerde de bizim 
önergelerimizi, içini boşaltarak milletin iradesini… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Vural, verdiğim süre doldu ama Genel Kurulu 

selamlamanız için mikrofonu tekrar açayım, lütfen… 
Buyurun. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Burada, özellikle tutanaklara yanlış irade 

beyanının girmesini sağlayan kâtip üyenin de oylamalarda ve tespitlerde 
bulunmaması gerektiğini ifade etmiştim. Bu konularla ilgili tedbir almanızı 
istirham ediyorum. Dolayısıyla bu oylama, gizli bir oylama şeklinde tezahür 
etmelidir. Açık oylama gizli tasnif usulünü biz onlarca yıl önce bitirdik. Bu 
Mecliste de böyle bir şeye izin vermemenizi istirham ediyorum.  
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Dolayısıyla bütün bunlarla ilgili de açıkçası, bunca günden beri -
telefonlar için, konuşulmasına izin verilmeyen milletvekillerine- bir Anayasa 
oylaması sırasında telefonların bile serbest bırakılmasının da, burada 
oturuşunuzun da planlı bir organizasyonun sonucu olduğunu ifade ediyor, 
hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Sayın Vural, teşekkür ederim. 
Şimdi lehte, Giresun Milletvekili Sayın Nurettin Canikli.  
Sayın Canikli, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
Sizin de süreniz üç dakikadır.  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; 63’üncü madde çerçevesinde açılan tartışmada Başkanın 
tutumunun lehinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, İç Tüzük’ün 14’üncü maddesi çok açık. Bakın diyor 
ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının görevlerini sayıyor. İç Tüzük ‘ün 
14’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında Meclis Başkanının görevleri çok net 
olarak sayılmış. Bir tanesi de Genel Kurul görüşmelerini yönetmek. Meclis 
Başkanının en temel görevlerinden bir tanesi Meclis görüşmelerini, 
oturumlarını yönetmek.  

Şimdi, birisi çıkıp da çok açık bir şekilde en temel görevlerinden birisi 
olan bir görevi yaptığı için Meclis Başkanını eleştirebilir mi değerli 
arkadaşlarım? Bu doğru bir mantık mıdır? Bu nasıl bir mantıktır Allah aşkına? 
Yani siz diyorsunuz ki, çıkıp birisi diyor ki Meclis Başkanına: “İç Tüzük’te 
verilen en önemli görevi niye yapıyorsun?” diyor.  

ALİM IŞIK (Kütahya) – Şimdiye kadar niye yapmadı? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yani aslında İç Tüzük’e uymamaya 

davet etmek demektir bu. Yasal olan, hukuki olan bir görevi yapmamaya davet 
etmek esas tartışılması gereken, esas yanlış olan mantık budur değerli 
arkadaşlar. Lütfen…(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Bakın, birinci tur görüşmeleri, gerçekten son derece sağduyulu, kurallara 
uygun bir şekilde, gizlilik kurallarına riayet edilerek ve mevzuatımızda 
belirtildiği şekilde, oradaki belirlenen kurallar harfiyen yerine getirilerek 
gerçekleştirildi.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Gazetelere yansıdı, gazetelere! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – En ufak bir sıkıntı ortaya çıkmadı 

değerli arkadaşlarım. Biz ümit ediyoruz, öyle olacak ve bunun olması için de 
bizler de hepimiz gereken her türlü hassasiyeti göstereceğiz. Yine ikinci 
turdaki oylamaların da birinci turda olduğu gibi gizlilik başta olmak üzere 
yazılı tüm kurallara harfiyen uygun bir şekilde sonuçlandırılması, realize 
edilmesi için gereken her türlü çalışmayı birlikte yapacağız, birlikte buradan 
gereken ne yapılıyorsa gerçekleştireceğiz. 
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Bakın, değerli arkadaşlar, birinci tur oylamalarda da bütün aşamalarında 
iktidara ve muhalefete mensup arkadaşların gözetiminde ve tüm kameraların 
önünde, tüm Türkiye'nin gözü önünde aslında yapıldı bütün bu çalışmalar. 
Bütün milletimiz bunu canlı canlı izledi, canlı olarak izledi yani bütün bu 
oylamaları, her arkadaşımızın oy kullanmasını, buradaki sandığa atmasını, 
bütün bu süreç, sayım döküm ne varsa hepsi bütün Türkiye'nin gözü önünde 
cereyan etti, gerçekleştirildi. Dolayısıyla, buna bütün milletimiz şahittir, bütün 
milletimizin şehadeti altında, gözetimi altında bu gerçekleştirildi; en ufak da 
bir sorun çıkmadı, bütün kurallara uyuldu. İkinci turda da aynı hassasiyet 
devam edecektir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ  sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Canikli.  
Sayın Okay, aleyhte, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sizin de süreniz üç dakikadır. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Parlamento, Anayasa değişikliğiyle ilgili ikinci tur çalışmasına bugün başladı. 
Ancak bu Anayasa değişikliğinde iki önemli husus var: Parlamento tarihinde 
ilk kez Anayasa değişikliğinin başlangıcından bu yana bu değişiklikleri Sayın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanı bizzat ve bilfiil yönetiyor, ilk kez. 
(AK PARTİ sıralarından “Ne var?” sesleri) 

AHMET YENİ (Samsun) – Memnun olmanız lazım. 
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) – Ayrıca, yine ilk kez, bir siyasi 

partinin milletvekilleri tarafından sanki partisinin tüzük değişikliğiymişçesine  
Anayasa değişiklik teklifi Parlamentonun gündemine getirildi ve tüm 
muhalefet partileri, diğer milletvekilleri, teklif veren milletvekillerine destek 
vermediği hâlde bir dayatmayla bu Anayasa değişiklikleri Parlamento 
gündeminde uzun bir süredir yer alıyor.  

SUAT KINIKLIOĞLU (Çankırı)  - Oy bile vermiyorsunuz, kabine bile 
girmiyorsunuz. 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe söz atmayın yerinizden.  
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) – Açıkçası, Sayın Başkan, biraz evvel 

1995’ teki Başkanlık Divanı Kararını” okuyacağına, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi  üyelerinin oylamanın yöntemine nasıl riayet etmelerini okusaydı belki 
bu usul tartışması açılmayacaktı. Sayın Başkan, oylama sonuçlarıyla ilgili 
Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirdi. Oysa oylamanın nasıl 
yapılacağının açıklanması daha doğru olanıdır. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Baştan beri söylüyor. Siz ilgisiz 
olduğunuz için, farkında değilsiniz.  



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2355 
 

HAKKI SUHA OKAY (Devamla) – Oylama, basına da yansıdığı gibi, 
açık oylama hâline dönüşmüştür.  

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Hayır. 
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) – Mevcutlu, refakatli, zimmetli, 

zimmet alanların zimmetlediği milletvekillerini oy kabinlerine götürdüğü bir 
süreç yaşanmıştır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, ilk oylamanın bir tek önemi vardır; o da şudur: 
Kabul oyları ret oylarından fazlaysa sorun yoktur ama ikinci oylama, 330 ve 
367 gibi iki tane çıtası olan oylamadır. Bu oylamada, ikinci oylamada, ilk 
oylamada olduğu gibi aynı yöntemle oylama yapılırsa, bu Anayasa 
değişikliğinin meşruiyeti tartışılır hâle gelecektir ve meşruiyeti sürate feda 
edemezsiniz. Açıkçası, siz o oylamayı yaparken, keşke ikinci turda da birinci 
turda yaptığınız gibi açık oylamaya devam edin. Biz ikaz ediyoruz, şimdiden 
ikaz ediyoruz sizi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sizi şimdiden ikaz 
ediyoruz; birinci turda yaptığınız gibi, Parlamentonun saygınlığına halel 
verecek yöntemden vazgeçin, bir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

SUAT KILIÇ (Samsun) – Oylamanın saygınlığı oylamaya katılmakla 
olur. 

HAKKI SUHA OKAY (Devamla) – İki… Sayın Başkan… Sayın 
Başkan, sizi… 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan niye müdahale 
etmiyorsunuz? 

BAŞKAN – Lütfen sayın milletvekilleri, lütfen… Biraz sonra sizin grup 
başkan vekiliniz çıkacak cevap verir, siz niye yerinizden sataşıyorsunuz. 
Lütfen… 

Sayın Okay buyurun. 
AHMET YENİ (Samsun) – Oy bile kullanamayanlar konuşuyor. 
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) – Sayın Başkan… 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Efendim selamlamanız için mikrofonu açıyorum Sayın 

Okay. 
Buyurun. 
HAKKI SUHA OKAY (Devamla) – Ayrıca Sayın Başkan, birinci tur 

oylama sonrasında, yani ilk oylamanın birinci günkü oylaması sonrasında, 
ikinci günden itibaren Meclis TV her nedense, sadece oy verme sırasındaki 
milletvekillerini ve Başkanlık Divanını gösterdi oysa kabinlerin önündeki 
milletvekillerini hiç göstermedi. Sanki bir ayıp saklanıyordu, sanki bir şeyler 
kamuoyundan saklanmak istendi ama medya hepsini resimledi. (AK PARTİ 
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sıralarından gürültüler) Şimdi, Sayın Başkan sizden rica ediyorum; Meclis 
TV’ye bu kez bir kez daha talimat verin, lütfen, oylamalarda kabinlerin önünü 
de, önünden geçenleri de, kabin içine girip girmeyenleri de Türk halkı Meclis 
TV’den izlesin, şeffaf bir şekilde oylama yapılıyor mu yapılmıyor mu 
halkımız onu çok net olarak görsün. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)  

Sayın Başkan, teşekkür ediyor, heyeti saygıyla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Sayın Okay, ben de teşekkür ederim. 
AHMET YENİ (Samsun) – Oy bile kullanamıyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, buyurun efendim, lehte.  
AHMET YENİ (Samsun) – Oy bile kullanamıyorsunuz, oy kullanın. 
BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, lütfen sakin olun.  
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sabahtan beri 

konuşuyorsunuz! Adam konuşuyor orada yahu! 
BAŞKAN – Lütfen sakin olun. Lütfen… 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Demin niye yapmıyordunuz onu? 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; usul 

tartışmasında Divanın lehinde söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.  

Sayın Başkan, evvela bir hususu tespit… 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Grubuna sahip olmadığınız sürece 

buradan da aynı şekilde lafı dinleyeceksin! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, sakin ol!  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Efendim, süreme ilave ederseniz 

memnun olurum.  
Sayın Başkanım, evvela burada usul tartışmasını açmayı gerektirecek bir 

husus yok.  
AKİF EKİCİ (Gaziantep) – İnanıyor musun sen bu konuşmana?  
BAŞKAN – Sayın Ekici, Sayın Aslanoğlu, niye bağırıp duruyorsunuz 

yerinizden? Niye? Lütfen sakin olun değerli arkadaşlarım. Bakın, bir 
partimizin Grup Başkan Vekiline söz verdim, onu dinleyin lütfen.  

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Çünkü Meclis Başkanı gündemi açtı, 
gündeme devam etti ve bu ana kadar yapılan işlemlerde İç Tüzük’e ve usule 
aykırı herhangi bir şey yapılmadı. (CHP sıralarından gürültüler)  

Sayın Başkanım, bu gürültüyü susturursanız, memnun olacağım efendim. 
Söylediklerim anlaşılmıyor.  
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BAŞKAN – Siz Genel Kurula hitap edin.  
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Bu gürültü senin gürültün, Grubunun 

gürültüsü, hak ettiğin gürültü senin! 
AKİF EKİCİ (Gaziantep) – Sayın Başkan…  
BAŞKAN - Sayın Ekici, oturur musunuz yerinize lütfen.  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bu nedenle, Sayın Başkanım, açılmaması 

gereken bir usul tartışmasını açtınız. Evvela onu ifade etmek istiyorum. Sayın 
Elitaş ilk defa söz istedi aleyhte, açılmaması gereken bir tartışma açıldığı için 
ona da söz vermediniz, bunun altını çizmek istiyorum.  

ATİLA EMEK (Antalya) – Açık oy kullandığınız gazetelere manşet oldu.  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Çünkü şu ana kadar yapılan iş ve 

işlemlerin içerisinde İç Tüzük’ün ihlalini gerektirecek Divan tarafından 
herhangi bir usule aykırılık söz konusu olmamıştır, buna rağmen tartışmanın 
açılması yanlıştır. Ancak Başkanlığın bugüne kadar yaptığı uygulamalar ve 
devam eden uygulamaları da İç Tüzük’e uygundur.  

Bakın, İç Tüzük’ün 14’üncü maddesi, Sayın Canikli okudular ama bir kez 
daha okuma ihtiyacı var.  

AKİF EKİCİ (Gaziantep) – Neyi okuyorsun?  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Meclis Başkanının görevleri: “Genel 

Kurul görüşmelerini yönetmek.” Başkan görevini yapıyor. Peki, Meclis 
Başkan vekillerinin görevi ne diye ona da bakıyorsunuz, 15’inci madde 
düzenliyor, orada diyor ki: “Başkanvekillerinin görevi, Başkanın yerine Genel 
Kurul görüşmelerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak dergisi 
ile tutanak özetinin düzenlemesini gözetmektir.” 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) – Meclis Başkanı, bu telefonlar neden 
çalışıyor? Neden engellenmiyor? Neden çalışıyor telefonlar? 

BAŞKAN – Sayın Ekici, bakın, deminden beri sürekli yerinizden söz 
atıyorsunuz, lütfen… 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) – Üç yıldır çalışmıyordu telefonlar, şimdi 
neden çalışıyor? Neden çalışıyor bu telefonlar? Başkan, cevap ver! 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Şimdi, Sayın Başkan, dolayısıyla 
başkanın yönetmesi doğrudur, başkan vekilleri başkan yerine burayı yönetir, 
asli olarak yönetmek başkanın görevidir. 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) – Meclis Başkanı, bu telefonlar neden çalışıyor, 
neden, neden? Neden çalışıyor bu telefonlar? Bu telefonlar neden çalışıyor 
arkadaşlar? 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bir başka şey Sayın Başkanım: Bu güne 
kadar yapılan oylamaların hepsi İç Tüzük ve Anayasa’ya uygundur ancak 
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muhalefet partilerinin kimi sözcüleri, burada, Anayasa ve İç Tüzük ihlali 
yapıldığı gibi birtakım çarpıtma iddiaları gündeme getirerek Anayasa 
Mahkemesine mektup yazmaktadırlar. Bunun da herkes farkındadır.  

AKİF EKİCİ (Gaziantep) – Oy kullananların görüntüsü var gazetelerde.  
Neden çalışıyor bu telefonlar, cevap ver! Başkan, cevap ver, cevap! Bu 

telefonlar neden çalışıyor? Bu telefonlar neden çalışıyor arkadaşlar? Meclis 
Başkanı, cevap ver, cevap, cevap! 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – İş ve işlemler İç Tüzük’e, usule 
uygundur.  

AKİF EKİCİ (Gaziantep) – AKP grup başkanı!.. AKP grup başkanı!..  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bugüne kadar yapılmış oylamaların 

hiçbirinde gizlilik ihlali, Anayasa ihlali, İç Tüzük ihlali kesinlikle 
yapılmamıştır ama bir şey kesinlikle yapılmıştır.  

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - AKP grup başkanı, cevap ver, neden çalışıyor 
bu telefonlar? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Selam versin, selam; bitti. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – İç Tüzük ve Anayasa’ya uygun bu 

oylamaların Anayasa’ya aykırı olduğunu söylemek için defalarca söz alınıp 
tutanaklara geçirtilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Size de selamlama imkânı için mikrofonunuzu açarak imkân 

sağlıyorum. Lütfen bitirin konuşmanızı efendim. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Biz, bunun niçin tutanaklara geçirildiğini de biliyoruz, herkes biliyor. O 

nedenle, gerçeği çarpıtmak, gerçeğin üzerini örtmek, bunu tutanaklara 
geçirmek, bu konuda yaşanan gerçekliği ortadan kaldırmaz. Gerçeklik tektir, 
oylamalar gizlidir, Anayasa ve İç Tüzük’e uygundur, bugüne kadar da hiçbir 
ihlal yapılmamıştır. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Başlangıcından bu yana ihlal edildi. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Meclis TV’ye gelince: Meclis TV, benim 

bildiğim kadarıyla, Sayın Güldal Mumcu’ya bağlı; yönetim ve denetimi, 
Başkan adına Sayın Güldal Mumcu tarafından yapılıyor. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Bırak ya! 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Ne alakası var? 
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BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Şey yaparsanız, bütün görüntüleri 
çeksinler, versinler. Bir yandan görüntü böyle, bir yandan Başkanı suçlamak 
yanlış olur. 

BAŞKAN – Sayın Bozdağ, lütfen tamamlayın efendim, lütfen 
tamamlayın, lütfen.  

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Selamlamak için söz verdiniz… 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bir başka şey: Parlamentonun saygınlığı, 

parlamenterlerin iradelerini özgür bırakmakla olur. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Siz eğer Parlamentonun saygınlığını istiyorsanız parlamenterlerin 
iradelerini özgür bırakacaksınız ve herkes özgür iradeleriyle gelip oyunu 
kullanacaktır.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Tamam Sayın Bozdağ, ek süreniz de doldu. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Ben, bu vesileyle, Başkanlığın yaptığı 

uygulamaların Anayasa’ya ve İç Tüzük’e uygun olduğunu bildiriyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz. 
Sayın milletvekilleri, tutumumda İç Tüzük’e aykırı bir husus olmamasına 

rağmen sayın milletvekili arkadaşlarımızın ısrarları üzerine bir usul tartışması 
açtım. 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) – Başkan bu telefonlar neden çalışıyor, buna bir 
cevap ver? 

ATİLA EMEK (Antalya) – Üç yıldır kapalıydı bu telefonlar, ne oldu? 
BAŞKAN - Anayasa değişikliği gibi hassas bir konuda oy kullanma 

hakkı bulunmayan Meclis Başkanının birleşimi yönetmesinden daha doğal bir 
şey olamaz. (CHP sıralarından gürültüler) 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) – Bırakın konuşmayı ya! Ne konuşuyorsunuz? 
BAŞKAN - Üstelik hem iktidar grubunun hem muhalefet gruplarının, 

böylesine hassas bir teklifin görüşülmesinde Meclisi benim yönetiyor 
olmamdan dolayı bana teşekkür etmeleri lazım. (CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Ne teşekkür edeceğiz size!  
BAŞKAN - Çünkü böylece tüm milletvekili arkadaşlarımızın oy 

kullanmalarının yolunu da açmış oluyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
O nedenle, benim oy kullanma hakkım yok, dolayısıyla oyumun rengini belli 
etmem diye bir şey de düşünülemez. Oy kullanma hakkım yok ki oyumun 
rengini belli etmiş olayım. (CHP sıralarından gürültüler) 
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ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – AKP’nin taşeronu olarak 
yönetiyorsunuz Meclisi. 

BAŞKAN - Gizli oylama tamamen İç Tüzük’ün ilgili maddesine göre 
cereyan etmiştir ve bundan sonra da edecektir. Başkanlığımız bu konuda 
üzerine düşeni yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Yapacaksınız tabi; AKP’nin taşeronu 
olarak çalışıyorsunuz. 

BAŞKAN - Telefonlarla ilgili arkadaşlarımızın bir sorusu oldu. Yoğun 
milletvekili talepleri sebebiyle… (CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Hadi ya! O talepler daha önce yok 
muydu? 

BAŞKAN - …telefonlarla ilgili konuşmayı engelleyici sistem devreden 
çıkarılmıştır…  

ATİLA EMEK (Antalya) – Üç yıldır çalışmıyordu o telefonlar. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Yalancının… 
BAŞKAN - Kaldı ki İç Tüzük’te telefonların kapalı olacağına dair bir 

hüküm de yoktur, bu tamamen idari bir tasarruftur. Eğer talep devam ederse, 
bundan sonraki oturumlarda da, bundan sonraki Meclisin çalışmalarında da bu 
durum böyle devam edebilir. 

ATİLLA KART (Konya) – Öyle bir gerekçe olamaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şimdi, değerli arkadaşlarım, tutumumda herhangi bir 

değişiklik olmamıştır. 
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Her madde için işleme alınan yedi önergenin dördünün siyasi parti 
grubuna mensup milletvekillerine hak olarak tanınmasına ve kalan üç 
önergenin belirlenmesi için kura çekiminin İç Tüzük’e uygun olarak 
yapılıp yapılmadığı hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 100 03.05.2010 38-42 Mehmet Ali 
Şahin 

Bayram 
Özçelik 

Harun 
Tüfekci 

 
BAŞKAN – Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutup, işleme 

alacağım… 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkan… 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Efendim?  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Benim önergem bu tutumunuz hakkında. 

Bakın bir milletvekili olarak söz istiyorum, yazılı önerge gönderiyorum…  
BAŞKAN – Nedir efendim önergeniz?  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Efendim, işte bakın… 
BAŞKAN – Verin; arkadaşların önergesi nedir? 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – İki cümle “incelettiriyorum” diyorsunuz, 

sizin okuyup anlamanız gerekir onu, incelettirmenize gerek yok. Bakın, 
okumamışsınız daha, ama işlemi başlatıyorsunuz.  

BAŞKAN – Yeteri kadar açık değil, bir izah eder misiniz.  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Evet, işte onu beklerdim ben sizden.  
BAŞKAN – Buyurun, buyurun bakalım. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Mikrofonu açıyor musunuz?  
BAŞKAN – Hayır, buradan değil. Bir dakika, bir dakika… Size söz 

vermedim ki. 63’e göre ne istiyorsunuz?  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkanım, bakın, bu Anayasa 

değişikliği… 
BAŞKAN – Hangi nedenle usul tartışması istiyorsunuz efendim?  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Önerge efendim… Efendim kura 

çekiyorsunuz, önergeler… 
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BAŞKAN – Benim hangi tutumumun İç Tüzük’e aykırı olduğunu ileri 
sürerek… 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – “Kura çekimi”, “önergeler” diyorum 
efendim, okumadınız mı? Bir Genel Kurula okur musunuz lütfen önergemi. 
Lütfen okuyun.  

BAŞKAN – “Önergelerle ilgili olarak İç Tüzük 63’üncü madde gereğince 
usul tartışması açılmasını talep ediyorum.” 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Evet.  
BAŞKAN – Hangisiyle ilgili? Nesiyle ilgili önergelerin?  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Efendim, önerge…Yedi önergeyi işleme 

alıyorsunuz…  
BAŞKAN – Evet öyle yapıyoruz.  
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Yedi önergeyi işleme alıp “kurayla” 

diyorsunuz. Yedi önergeye de kura çekmiyorsunuz. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Bakın, burada… 
BAŞKAN – Evet öyledir, İç Tüzük öyle, kurayla yedi önerge... Ne kadar 

önerge… 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Kurayla çekmiyorsunuz efendim, yedi 

önergenin üçünü kurayla çekiyorsunuz, ama tutanaklara yedi önerge de… 
BAŞKAN – Ama İç Tüzük ne diyor?  
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Efendim… 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkanım, bakın, birinci 

konuşmalarla ilgili kura çekildi, tutanak var, birinci turda önergelerle ilgili 
Divanda çekildi.  

BAŞKAN – Evet, tamam.  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Şimdi, bakın, burada, 3 kişi hakkında… 

Her maddede 3 kişi çekilmiş kura. Peki, önergeyi verenleri niye kura 
çekiminde ilan etmediniz?  

İki: Burada otuz tane madde… 
BAŞKAN – Efendim, İç Tüzük’e göre o işlemi kâtip üyeler yapar.  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – İzin verir misiniz… 
BAŞKAN – Sayın İçli, Sayın İçli… 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Siz beni dinleyin… 
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BAŞKAN – Sayın İçli, bizim İç Tüzük’ümüze göre o işlemleri kâtip 
üyeler yapar. Kâtip üyelerin görevlerini okursanız İç Tüzük’te, o işlemin kâtip 
üyeler tarafından yapıldığını öğreneceksiniz.  

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkanım, kâtip üyeler yapar… 
BAŞKAN – Efendim?  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – İzin verirseniz ben kendi meramımı 

anlatayım, siz yorumlayın, kararınızı verin. 
BAŞKAN – Buyurun, buyurun.  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Ama siz beni dinlemiyorsunuz, karışlıklı 

benimle diyalog içindesiniz.  
BAŞKAN – Önergelerle ilgili… Elli-elli beş tane önerge verilmiş, bu 

önergelerin içerisinden kurayla tespit edilen yedi tanesini işleme alıyorum.  
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Yedisini kurayla belirlemediniz Sayın 

Başkan. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Kurayla belirleniyor.  
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Hayır efendim, üçer tanesi kurayla 

belirleniyor. 
BAŞKAN – Bu tutumumda İç Tüzük’e aykırı herhangi bir yanlış 

uygulama söz konusu değil. Siz bu uygulamanın yanlış olduğunu mu ileri 
sürüyorsunuz? 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Evet efendim, onun için söz talep 
ediyorum ve bir de şunu anlatmaya çalışıyorum: Böyle karşılıklı bağırarak 
sesimi de yükseltmek istemiyorum size karşı, makamınıza karşı, çünkü yanlış 
anlaşılıyor, “Niye Başkana bağırıyor?” diye AKP’li arkadaşlar... İzin 
verirseniz, şurada mikrofonda kendimi ifade edeyim, neden tutumunuzun 
yanlış olduğunu söyleyeyim. Aynı görüşte olan arkadaşlarım da var. 

BAŞKAN – Sayın İçli, Divanda görevli kâtip üyelerimizin huzurunda bu 
kura çekimi gerçekleşmektedir. Benim Başkan olarak herhangi bir dahlim de 
söz konusu değildir. Kurada ortaya çıkan önerge sahibi arkadaşlarımızın bu 
önergelerini işleme alıyorum. Bunda herhangi bir usule aykırılık yoktur, İç 
Tüzük’e aykırılık yoktur ama siz bu kura işleminin sizin de huzurunuzda 
çekilmesini filan mı arzu ediyorsunuz? Ama İç Tüzük buna imkân vermiyor, 
kâtip üyelerin bulunduğu ortamda çekilmesini düzenlemiş. Kâtip üyelerin 
görevleri arasında bu da vardır.  

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Neden aykırı olduğunu anlatmaya 
çalışayım. 

BAŞKAN – Ben bir usule aykırılık görmüyorum efendim.  
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H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkanım, bakın, kaç madde bu 
Anayasa değişikliği, kaç madde? Otuz madde, değil mi?  

BAŞKAN – Evet. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Şu elimde biraz evvel fotokopisini 

aldığımda kaç maddeyi Divan kura çekti bilginiz var mı? 
BAŞKAN – Hepsinde çekiyorlar.  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Hayır, yanlış işte, onu anlatmaya 

çalışıyorum. Yirmi dört madde… Buyurun… 
BAŞKAN – Evet, şu anda yirmi beş tanesi çekilmiş, diğerlerini de 

çekecekler.  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Olur mu? İşte, yirmi dört, yirmi beş 

değil. 
BAŞKAN – Evet, diğerlerini de çekecekler efendim, daha sıra gelmedi. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkanım, bakın burada… 
BAŞKAN – Sayın İçli, yani söylediğinizi anlamakta çok zorluk 

çekiyorum, sanıyorum milletvekili arkadaşlarımız da öyle.  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Değerli Başkanım, niye benimle 

diyaloğa giriyorsunuz? Değerli Başkanım, niye benimle karşılıklı…  
BAŞKAN – Yani on-on beş güne yakın süredir burada Anayasa 

değişikliğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Her madde üzerinde kaç tane 
önergenin işlem gördüğünü sadece milletvekili arkadaşlarımız değil, 
televizyonları başında bizleri izleyen vatandaşlarımız da artık bu işi 
öğrendiler, nasıl olduğunu biliyorlar. Siz niye itiraz ediyorsunuz anlayamadım. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkan, siz mikrofonda 
konuşuyorsunuz, beni buradan karşılıklı size bağırmaya zorluyorsunuz.  

BAŞKAN – Bir usule aykırılık yok Sayın İçli. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Oldu. Efendim, ben ifade edeyim 

kendimi. 
BAŞKAN – Benim tutumum hakkında usul tartışması açılmasını 

istiyorsunuz… 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Evet… Tutumunuz hakkında, evet. 
BAŞKAN – Peki efendim. Fazla uzatmayalım; iki lehte iki alayhte… 
Sayın İçli ve Sayın Öztürk aleyhte söz istediler, Sayın Bozdağ ve Sayın 

Canikli, siz de lehte istediniz. 
Sayın İçli, buyurun efendim.  
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Üç dakika süre veriyorum. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Değerli Başkanım, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, üç dakikadan korkmayın. Süre uzatmak gibi bir 

amacım olsa, ben bunu başka türlü tıkarım. 
Bakın, keskin sirke küpüne zarar verir. Sınırsız güç, güç değildir. Siz 

sayısal gücünüzle burada her şeyi yapabileceğinize inanıyorsunuz ama bu 
yanlıştır. 

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) – Milletin gücü, milletin! 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Bakın, bunu geçin. 
AHMET YENİ (Samsun) – Milletin gücü, milletin! 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Şimdi bakın, bir Anayasa değişikliğini… 
Sayın Başkanım, yani ben burada laf bombardımanına...  
Süremi lütfen yeniden başlatın. 
BAŞKAN – Evet… Değerli arkadaşlar, lütfen… Ben bir hatibi kürsüye 

davet ettim, meramını anlatsın. Lütfen yerinizden söz atmayın arkadaşlar. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Yani biraz tahammüllü olun. Yani bakın, 

ben size saygı gösteriyorsam… 
BAŞKAN – Sayın İçli, konuşun efendim, Genel Kurula hitap edin lütfen. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Ya, atmayın kardeşim şu lafı ya! 
BAŞKAN – Genel Kurula hitap edin lütfen. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Bir oturun ya! Bir susun! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Kadrolu onlar, kadrolu. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Ya, bu… Kadro musunuz siz? Ne amaçla 

buradasınız, onu anlamıyorum ben. 
BAŞKAN – Sayın İçli… Sayın İçli… Lütfen, karşılıklı konuşmayın. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Değerli Başkanım, bakın, bunun birinci 

turlarında önerge verildi, gruplar anlaştı. Burada sadece siyasi parti grupları 
yok. Grubu olmayan siyasi partiler olduğu gibi, bağımsız milletvekilleri var. 
Siz şimdi, grup başkan vekilleri… Bakın, elimde liste var; 4 AKP, 1 CHP, 1 
MHP, belli ki… Yani bilemiyorum tabii ama hep bakıyorsunuz, gruplar adına 
da burada önergeler var. Dört tanesini gruplara ayırmışsınız, üç tanesini kura 
çekiyorsunuz. 

Bir, uygulama… Bakın, bürokrat arkadaşlar da vardır; yukarıda biz 
toplandık, kura çekecektik, uzlaştık. Ben bir tek 8’inci maddede söz hakkım 
olduğu için diğer önergelerden çektim. Sonra, değişiklik önergelerinde, her 
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madde için Divanda, burada torba hazır ve burada çekilişe katılmak 
isteyenlerin iradesiyle orada kuralar çekildi adil olarak.  

Şimdi, ben diyorum ki: Ne zaman çekildi bu? “Divan çekti.” Peki, nasıl 
çektiniz? “İşte, çekmişler.” Yedi önergeden üç önergeyi çekmişler, dört 
önergeyi gruplara vermişler.  

Değerli Başkanım, ben Divandaki arkadaşlara saygısızlık, güvensizlik 
göstermiyorum ama işin bir adabı, usulü olması lazım.  

Şimdi, bu Anayasa değişiklik teklifi bakın kaç madde? 30 madde. Neden 
24 maddesinin kurasını çektiniz de 6 tanesini çekmediniz? Neden 
milletvekilinin haberi yok? Bir işin adil, usule uygun olması için burada 
açıklarsınız, dersiniz ki: “Arkadaşlar, şu saatte kura çekiyoruz.” Çünkü kura 
bu. Ben nereden bileyim? Belki ben çekmek isteyeceğim bu kurayı. Bunun 
adil olması için bunu yapmanız lazım ama bakıyoruz uygulamaya...  

Bir de Değerli Başkanım, benim sizinle karşılıklı diyalog içine girmek 
gibi bir tutumum yok. Siz Başkansınız, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil 
ediyorsunuz. Burada milletvekilleri sizi eleştirebilir, milletvekilleri sert de 
eleştirebilir, acımasız da eleştirebilir. Siz onlara cevap vermek durumunda 
değilsiniz. İç Tüzük’te, eğer… Tutumunuz hakkında Genel Kurula 
başvuracaksınız -ki sayısal çoğunluğu var- oraya başvurursunuz ama siz 
sürekli milletvekilleriyle bir kapışmaya giriyorsunuz. Bu da hoş değil. Ben, bu 
tutumunuzun yanlış olduğunu söylüyorum ve aynı düşüncede olan 
arkadaşlarımız var. 

Bir de şu: İç Tüzük’ün 93’üncü maddesi Anayasa değişiklik tekliflerinde 
özel hüküm getiriyor, özellikle ikinci ve üçüncü fıkrasında. Bakın, sayılmış, 
çok sınırlı olarak sayılmış. Siz önerge sayısını, diğer, birinci turdaki gibi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın İçli, verdiğim süre doldu.  
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Tamamlayacağım... 
BAŞKAN – Ne yapalım, süreniz doldu. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Hayır efendim. Sizin şeyinize gerek 

duymuyorum. Çok teşekkür ederim, ben bitirdim. Bir dakika lütfedecekler! 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Lehte Sayın Bozdağ, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Başkanlık Divanının, açılan tartışmada lehinde söz aldım. Bu vesileyle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa değişikliklerinin nasıl yapılacağını 
Anayasa’nın 175’inci maddesi düzenliyor. 175’e baktığınız zaman burada 
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yazan şeyler çok net ve çok açık. Şimdi, aranan şey şu: Bir, 184 imzayla bir 
teklif yapılmış mı yapılmamış mı? İki, Genel Kurul’da iki defa görüşme var 
mı yok mu, kırk sekiz saat arayla? Üçüncüsü de, 330 ve daha fazla oy almış 
mı almamış mı? Bunlar, Anayasa’nın koyduğu özel şartlar ve arkasından diyor 
ki: Bunun dışındaki usuller ise kanun tasarı ve tekliflerinin Mecliste 
görüşülmesine dair usul ve esaslar neyse ona tabidir.  

Şimdi, bakıyoruz, bugüne kadar Mecliste görüşülen kanun tasarı ve 
tekliflerinde önergelerin görüşülmesi, oylanması, yediden fazla önerge 
verildiği takdirde bu önergelerin kimlere düştüğünün tespit edilmesi, bununla 
ilgili usul nedir diye baktığımızda, bizim karşımıza İç Tüzük 87 çıkıyor. Orada 
da deniyor ki: “Milletvekilleri tarafından Anayasa’ya aykırılık önergeleri dahil 
her madde için yedi önerge verilebilir. Her siyasî parti grubuna mensup 
milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklıdır.” 

Şimdi, Anayasa’ya aykırılık dâhil yedi önerge verilebilir, siyasi parti 
gruplarının birer önerge hakkı da saklıdır. Şimdi buna göre Meclis Başkanlığı 
ne yapıyor? Önerge sayısı fazla olduğu zaman, siyasi parti gruplarının hakkı da 
saklı olduğuna göre, kurayla kime önergelerin düştüğü tespit ediliyor. Burada 
önergelerle ilgili kura işlemi yapılmış mı? Yapılmış. Kura çekim sırasında 
Yaşar Tüzün, Bilecik Milletvekili, CHP’den; Nevzat Korkmaz, Isparta 
Milletvekili, MHP’den; Ayhan Sefer Üstün, Sakarya Milletvekili, AK 
PARTİ’den; Yusuf Coşkun, Bingöl Milletvekili –Yaşar Tüzün’le Yusuf 
Coşkun aynı zamanda Kâtip Üye, bunlar çekiyor- Ahmet Küçük, Çanakkale 
Milletvekili, CHP’den; Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Malatya Milletvekili, 
CHP’den. Kura çekilirken kura çekilen yerde 1 tane idare amiri, 2 tane kâtip 
üye ve diğer milletvekili arkadaşların da olduğu bir ortamda kura çekiliyor 
kâtip üyeler tarafından ve diğerleri de bu kuraya tanıklık ediliyorlar, tutanak 
altına da alınıyor. Yapılan işlem İç Tüzük’e uygun. Meclisin bugüne kadar İç 
Tüzük çerçevesinde yaptığı uygulamalara da uygun. Her dönemde yapılan iş 
şu anda da yapılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Evet, Sayın Bozdağ, teşekkür ederiz. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Ben de teşekkür ediyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Sayın Öztürk, buyurun. 
Tutumumun aleyhinde söz istediniz. 
Üç dakika süre verdim.  
Buyurun.  
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 

Başkanın değişiklik önergelerini işleme alma konusundaki tutumunun 
aleyhinde söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  
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Öncelikle, Sayın Başkan, tutanakları açıp bakarsa görür ki, her seferinde 
her maddeyle ilgili olarak elli küsur önergenin geldiğini ve bunlardan 
yedisinin kurayla belirlenerek işleme alındığını tutanaklara geçirtmektedir. 
Ancak Divandan aldığımız liste, birden yirmi dörde kadar olan listede yedi 
önerge kurayla belirlenmemekte; üçer önerge, milletvekillerinin önergeleri 
kurayla belirlenmektedir. Öncelikle bu tutanaklardaki ifadelerini düzeltmesi 
gerekiyor. Bu bir.  

Diğer konu, dört önergenin kura dışı belirlenmesi konusu, İç Tüzük’ün 
87’nci maddesine dayandırılmaktadır. Ancak Anayasa değişiklik teklifleriyle 
ilgili olarak özel bir düzenleme vardır Anayasa’mızda. Anayasa değişiklikleri, 
Hükûmet ve gruplar tarafından teklif edilememektedir. Teklif edilemeyen bir 
Anayasa değişikliği konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda görüşmelerin yapıldığı sırada, değişiklik önergelerinin de gruplar 
tarafından verilmemesi gerekir bu prosedüre göre ve Anayasa 
değişikliklerinde milletvekilleri tarafından tekliflerin verilmesi gerekir. 
Gruplar şunu söyleyebilirler: Efendim, kura dışı tutulan 4 teklif gruplara 
mensup milletvekillerine aittir diyebilirler. Ancak o milletvekillerinin de 7 
milletvekilinin teklifinde olduğu gibi kura ile belirlenmesi gerektiğini 
düşünüyorum ve Sayın Başkanın, bu Anayasa değişiklikleriyle ilgili olarak 
önergelerin işleme alınmasındaki tutumunun yanlış olduğunu ve Anayasa 
görüşmelerini sakatladığını ifade etmek istiyorum.  

Bir diğer bilmek istediğim, elli küsur önerge içerisinde AKP Grubuna 
mensup milletvekilleri tarafından verilen önergelerin sayısının da Genel Kurul 
tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, bu görüşmeler 
sırasında, 72’nci maddeyle ilgili olarak verilen, muhalefet partileri tarafından 
verilen önergelerden birden fazla önerge, İç Tüzük tarafından verilen bir 
hakkın kötüye kullanılması gerekçe gösterilerek işleme alınmamıştır.  

Aynı şekilde, Sayın Başkanın, AKP’li milletvekilleri tarafından verilen ve 
aynı mahiyetteki önergelerin İç Tüzük’ten doğan bir hakkın kötüye 
kullanılması manasına geldiği hâlde, bu önergeleri niçin işleme aldığını ben de 
bilmek istiyorum, Genel Kurulun da bilmek istediğini düşünüyorum ve bu 
çifte standardın ortadan kaldırılması konusunda açıklama beklediğimi ifade 
ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Sayın Öztürk, teşekkür ederim. 
Tutumumun lehinde, Sayın Canikli, buyurun. (AK PARTİ sıralarından 

alkışlar) 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; İç Tüzük’ün 63’üncü maddesi çerçevesinde açılan tartışmada, 
Başkanlık Divanının tutumunun lehinde söz aldım. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, İç Tüzük’ümüzün 175’inci maddesinin ikinci fıkrası 
çok açık bir hüküm ortaya koymaktadır: “Anayasanın değiştirilmesi 
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hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, 
kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tâbidir.” 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Anayasa’nın… Anayasa’nın… 
BAŞKAN – Sayın Canikli, Anayasa’nın 175’i diyecektiniz, “İç Tüzük” 

dediniz. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Pardon efendim.  
Anayasa’nın 175’inci maddesinin ikinci fıkrası çok net olarak bu kuralı 

ortaya koymuştur. Eğer herhangi bir konuda özel düzenleme yok ise, o zaman, 
kanunlarda öngörülen, kanunların görüşülmesinde ortaya çıkan usul tatbik 
edilir. Burada herhangi bir tartışma söz konusu değil. Bu çerçevede 
arkadaşlarımızın ileriye sürdüğü İç Tüzük’ün 93’üncü maddesinin üçüncü 
fıkrası bu anlamda, tartıştığımız çerçevede özel bir düzenleme 
getirmemektedir, bir istisna getirmemektedir. “İkinci görüşmede yalnızca 
maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülür, birinci görüşmede 
üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede 
önerge verilemez.” Dolayısıyla, burada önerge sayısı hakkında, önergelerin 
gruplara dağılımı hakkında herhangi bir özel düzenleme getirmemektedir. 
Genel kural nedir? Genel kural, en fazla yedi önerge verilebilir, grupların 
önerge hakları saklıdır. Dolayısıyla özel bir hüküm yok. Çok açık yani bunu 
anlamak için uzman olmaya bile gerek yok değerli arkadaşlar. Üst üste 
koyduğunuzda çok açık olan, tartışmasız hükümlerinden bir tanesi. Bazı 
hükümler vardır muğlaktır, tartışılabilir, tartışma konusu olabilir ama bu çok 
açıktır, burada hiçbir problem yoktur. Yapılan işlem doğrudur. Başkanlık 
Divanının bugüne kadar… Uzun yıllardan beri uygulama da böyledir. Bugüne 
kadar bir ihtilaf, tartışma çıkmamıştır. Bugün, bu amaçla bir tartışma, suni, 
fiktif bir tartışma oluşturulmaya çalışılıyor; bu doğru değildir değerli 
arkadaşlar. Yapılan işlemde herhangi bir sakatlık yoktur, Başkanlık Divanının 
tutumu doğrudur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, önergelerle ilgili Başkanlık Divanınca 

şu ana kadar yapılan uygulama tamamen İç Tüzük’ümüz çerçevesinde ve şu 
ana kadar yürütülmekte olan uygulamalar çerçevesinde yapılmaktadır, 
tutumumda herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
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Söz taleplerinde iktidara ve muhalefete mensup milletvekillerine eşit 
davranmayarak Genel Kurulu tarafsız yönetmemesi nedeniyle Oturum 
Başkanının tutumu hakkında 
 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip Üye Katip Üye 

23 4 102 05.05.2010 367-377 Mehmet Ali 
Şahin 

Bayram 
Özçelik 

Harun 
Tüfekci 

 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
Her parlamentoda tartışma olması gayet doğaldır ama o tartışmaları 

yönetecek olan sayın başkanın da objektif olması gerekiyor. Vahap Seçer 
arkadaşımız bu kürsüye geldi, Tarım Bakanını eleştirdi, iki kez tarım 
açısından ekonominin krize girdiğini söyledi ve Bakanın da lütfedip yanıt 
vermediğini, bu konuda verilen bir araştırma önergesinin de AKP’nin 
oylarıyla reddedildiğini söyledi. Sayın Bakan geldi, siz Sayın Bakana söz 
verdiniz ve başladı İkinci Dünya Harbi’nden bu yana anlatmaya! Siz niye 
müdahale etmiyorsunuz Sayın Başkan? Sizin göreviniz… Hangi konuda yanıt 
verecekti Sayın Bakan? Sayın Bakan eğer gerçekten o Bakanlıkta Bakanlık 
yapmak istiyorsa oturduğu rüşvet çarkını, önce onu soruştursun bakalım. O 
rüşvet çarkının üstünde oturuyor o Bakan! Bunun hesabını soracağız o 
Bakandan, öyle kolay kolay kurtulacağını sanmasın. 

İkinci konu, Sayın Başkan, arkadaşlarımız Sayın Başbakanın mal 
varlığını sorguladılar, grup başkan vekilleri de yanıt verdi ve gelip burada 
söylediler, açıkça: “Bunları ispat etmeyen müfteridir.” Bir başka arkadaşımıza 
da ismini de vererek “Kürsüyü kirletiyorsunuz.” dediler.  

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Doğru. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Siz bu arkadaşlarımızı ispata 

davet ediyorsunuz, o zaman onların ispat etmelerine olanak sağlayın, 
kafalardaki bulanıklık kalksın ortadan. Kürsüyü hiç kimse kirletmiyor. 

Bakın, değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanın sigortadaki aldığı aylık 
bellidir… 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sen kendi sigortandan bahset. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – …aldığı maaşlar bellidir, 

Belediye Başkanı olarak aldığı paralar bellidir; mal varlığı bellidir. Hiç kimse 
“Bunları tam izah etmiş.” diyemez. 

AHMET YENİ (Samsun) – Ticaret bilmiyor musun?  
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Ticareti bilmiyor musunuz? 

Kemal Bey, ticareti bilmiyorsunuz.  
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Sayın Başbakanın mal 
varlığıyla ilgili soruşturma Ankara Adliyesinde görülmemiştir, Yargıtaya 
götürülmemiştir. Götürmeyen savcıyı da siz Adalet Bakanlığına müsteşar 
yaptınız. Biz bunları unutuyor muyuz sanıyorsunuz? (CHP sıralarından 
alkışlar)  

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Sayın Başbakanın eskiden tüccar 
olduğunu biliyorsunuz.  

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Biz bunların hepsini biliyoruz.  
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Tüccar olduğunu bilirsin eskiden.  
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Sayın Başbakan kalkacak da 

“Mal varlığım şöyledir, mal varlığımı İnternet sitesine koyuyorum…” Mal 
varlığını İnternet sitesine koyduğunu biz biliyoruz ama o mal varlığının 
kaynağını Sayın Başbakan açıklamak zorundadır.  

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Kaç yaşından beri, kaç yıldır 
ticaret yaptığını biliyorsunuz Sayın Başbakanın. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Oğlunun düğününe gelen 
altınlarla, kilolarca altınlarla açıklıyor.  

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Baykal’dan haber ver. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Sayın Başbakan acaba oğluna 

borcunu ne zaman ödedi?  
SONER AKSOY (Kütahya) – Baykal’dan ne haber? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Öyle ya, bunların hepsini 

sormayacak mıyız biz? 
O nedenle, Sayın Başkan, tutumunuzu eleştiriyorum. Lütfen 2 

arkadaşımıza da söz verin, dolayısıyla bu Parlamentoyu, Parlamentonun 
saygınlığına uygun olarak yönetin. Sizden bunu istiyoruz. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Ne kadar ticaret yaptığını 

biliyorsun Sayın Başkanın. 
BAŞKAN – Şimdi, Divan kâtibi arkadaşlarımız –demin de açıkladım- 

lehte ve aleyhte söz isteyen arkadaşlarımızı tespit ettiler ve önüme getirdiler.  
İSA GÖK (Mersin) – Tutanağa baktınız mı Başkanım, tutanağa? 
BAŞKAN – Sayın Sakık’ın ısrarla… 
İSA GÖK (Mersin) – Sayın Başkan, kimin önce istediğini tutanak 

belirler, siz değil. Tutanağı istetin, kim önce istemiş, tutanakta geçer zaten.  
BAŞKAN – Efendim, eğer bu konuda… 
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İSA GÖK (Mersin) – Lütfen… Bari bu konuda adil olun. (AK PARTİ 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN – Bir saniye… Değerli arkadaşlarım, bir saniye, kavga 
etmeyelim.  

İSA GÖK (Mersin) – İlk ben istedim. 
BAŞKAN – Bu konuda bir ısrar var ise beş dakika ara veririm, 

tutanakları getirtirim, bakarız, ona göre yeniden lehte ve aleyhte sözleri tayin 
ederiz.  

İSA GÖK (Mersin) – En güzeli o. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN – Bir saniye… Hiç kavgaya, gürültüye, çatışmaya gerek yok.  
ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) – Siz yaratıyorsunuz gürültüyü. 
BAŞKAN – Mademki bu konuda bir ısrar var, bir ısrar var… Tutanakları 

hemen getirtmek mümkün müdür? (AK PARTİ sıralarından “Yok, yok” 
sesleri) 

HAYDAR KEMAL KURT (Isparta) – Sayın Başkan, devam edelim, 
sonra tutanaklara göre hareket edelim. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Beş dakika ara verin, tutanak gelir.  
BAŞKAN – Efendim, daha önce de bunu yaşadık. O nedenle, tutanaklara 

bakarak söz vermenin daha doğru olduğu kanaatindeyim. (AK PARTİ 
sıralarından gürültüler)  

Sayın milletvekilleri, lütfen! Burayı ben yönetiyorum. (CHP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkışlar!) 

Beş dakika birleşime ara veriyorum. Tutanakları getirtip, kim istemiş, ona 
göre karar vereceğiz.  

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Geldiğin zaman söz veremezsin Başkan. 
----- 0 ----- 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
102’nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz.  

BAŞKAN – Komisyon yerinde.  
Hükûmet yerinde.  
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) – Sayın Başkan, söz 

istiyorum.  
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BAŞKAN – Bir saniye efendim, bir dakika, daha... 
BAŞKAN – Bir önceki oturumda usul hakkında bir görüşme açıp  aleyhte 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na söz vermiştim.  
Şimdi tutanakları getirttim. Tutanaklara göre kim önce lehte, kim aleyhte 

söz istemiş: İlk aleyhte söz isteyen Sayın Engin Altay ki veriyoruz zaten. 
İkinci sırada Sayın Kılıçdaroğlu var ki verdik, konuştu.  

Üçüncü sırada, Sayın Sakık, siz varsınız ama üçüncü bir kişiye söz 
veremiyorum biliyorsunuz.  

SIRRI SAKIK (Muş) – Genelde ırmaklar toprağın zayıf halkasında…  
BAŞKAN – Tutanakları istediniz, tutanaklara göre konuşuyorum.  
SIRRI SAKIK (Muş) – Her seferinde aynı şey oluyor. Canınız sağ olsun.  
BAŞKAN – Evet, sizin de canınız sağ olsun, hepimizin canı sağ olsun 

Sayın Sakık.  
Lehte ilk söz Sayın Gök, lehte istemiş…  
İSA GÖK (Mersin) – Nasılmış?  
BAŞKAN – Bir saniye, bir dakika… 
İkinci lehte söz de Sayın Bozdağ. 
İSA GÖK (Mersin) – Nasılmış ama, nasılmış ama?  Adalet buymuş işte!  
BAŞKAN – Şimdi, bir dakika… 
Gayet tabii. Yani herhangi bir milletvekili arkadaşımız hangi siyasi 

partiye mensup olursa olsun, isterse bağımsız olabilir, lehte ve aleyhte söz 
isteme hakkına sahiptir. Ancak Sayın Gök, bakın, benim tutumumun lehinde 
söz istediniz.  

İSA GÖK (Mersin) – Efendim, ben, tutumunuzu o kadar çok öveceğim ki 
zaten, göreceksiniz şimdi.  

BAŞKAN – Eğer aleyhe konuşursanız sözünüzü keserim.  
İSA GÖK (Mersin) – Efendim, kesemezsiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Bak, istismar ettirmem, kusura bakmayın. Benim tutumumun 

lehinde söz istediniz, lehinde konuşacaksınız.  
Şimdi aleyhte Sayın Kılıçdaroğlu’na söz vermiştim.  
Şimdi, lehte Sayın Gök, buyurun, buyurun bakalım.  
Bakalım ne diyecek, ben de merak ediyorum.  
Buyurun bakalım.  
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İSA GÖK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis 
Başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin o kadar adildir ki duydukları tam 
doğrudur, tutanaklar yanlıştır! Tutanaklar ilk benim lehte söz istediğimi 
söylemiş, tutanaklar yanlış!  

Sayın arkadaşlar, sizleri kınıyorum! Benim Başkanım doğru duymuştur, 
sizleri kınıyorum! Ben söz almış değilim aslında.  

Diğer bir şey arkadaşlar: Meclis Başkanım o kadar adildir ki ilk söz 
istememe rağmen söz vermemiştir. O kadar adildir ki bir konuşma yapılmıştır, 
AKP grup başkan vekili bu konuşmaya cevap vermiştir ancak grup başkan 
vekilinin konuşması yetersiz olduğu için benim Meclis Başkanım çok doğru 
olarak ikinci bir grup başkan vekiline söz vermiştir. Eğer ki o da yeterli 
olmazsa, eğer ki o da yeteri kadar Sayın Başbakanı savunamazsa -Meclis 
Başkanımı destekliyorum- 3’üncü Grup Başkan Vekili Sayın Elitaş’a söz 
vermesi lazım. Yetersiz mi? Ondan sonra mutlaka Sayın Suat Kılıç’a söz 
vermesi lazım; destekliyorum. Yine mi olmadı? Sayın Canikli… Mutlaka söz 
vermesi lazım. Meclis Başkanlığı doğru yönetiliyor, yönetim zaten böyle olur.  

Benim Meclis Başkanım ve Divan üyeleri çok adildir. O kadar adildir ki, 
oradan bir üye dünkü oylamada el hareketi yapıyor, onu görmez. Niye görsün? 
Göremez, uzağı görmüyor Meclis Başkanım. Lütfen söz etmeyin Meclis 
Başkanıma. Hatta o kadar adildir ki, benim adımın olduğunu söylemeyen, beni 
duymayan Divan üyesi, geçen gün de Sayın Kamer Genç’e hakaret etmişti, 
kovmuştu ve ağza alınmayacak bir laf etmişti ama Kamer Genç hak etmiştir! 
Benim Divanım doğrusunu yapar, benim Meclis Başkanım en doğrusunu 
yapar.  

AGÂH KAFKAS (Çorum) – Hakaret ediyorsun, ayıp! 
YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Tiyatro mu yapıyorsun? 
BAŞKAN – Sakin olun arkadaşlar; konuşsun, konuşsun.  
İSA GÖK (Devamla) - Benim Meclis Başkanım her ne kadar hukuk 

fakültesi okuyamamış olabilir ama benim Meclis Başkanım iyi bir 
hukukçudur. Benim Meclis Başkanımın tek sorunu, bakın şurada şu var: 
Elindeki Tüzük ne yazık ki yanlış basılmış. Meclis Başkanıma kimse söz 
söyleyemez, söylemeyin, elindeki Tüzük yanlış.  

AGÂH KAFKAS (Çorum) – Ayıp ediyorsun, çok ayıp ediyorsun! 
İSA GÖK (Devamla) – Elindeki Tüzük, Meclis Başkanlığının tarafsız, 

doğru, adil olması gerektirdiğini yazmıyor. Hatta elindeki Tüzük, Meclis 
Başkanının Anayasa’ya ilişkin oylamalarda oy kullanmasını da yazıyor ama 
kendisi nezaketen kullanmıyor. Ben Meclis Başkanımı tebrik ediyorum; bu 
adil tutumundan dolayı, her şeyi duymasından dolayı, hukuk fakültesi mezunu 
olmamasına rağmen -tahmin ediyorum, belki de mezundur- hukukçu 
kimliğinden dolayı tebrik ediyorum. Aynen yaptığı eylemleri, işlemleri 
destekliyorum. Bravo Meclis Başkanım!  

BAŞKAN – Sayın Gök, teşekkür ederim.  
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İSA GÖK (Devamla) – Ama, o koltukta Gazi Mustafa Kemal oturmuştu, 
işte ona içim kan ağlıyor çünkü bu koltukta Meclis Başkanım oturuyor. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Sayın Gök, çok teşekkür ederim, çok güzel bir konuşma 

yaptınız! 
İSA GÖK (Mersin) – Sağ olun efendim! 
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim! 
İSA GÖK (Mersin) – Efendim, lehinize konuştum değil mi Sayın 

Başkan? 
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim, çok güzel bir konuşma yaptınız! 

Tarihe geçecek bir konuşmaydı gerçekten, ben de sizi tebrik ediyorum ve 
destekliyorum! 

Şimdi, Sayın Altay, aleyhte, buyurun. 
ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim.  
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başkan, evvelki hafta da 

sizinle böyle tartışmalarımız oldu ve ben bazı şeyler söylediğimde, bana hak 
verdiğinizi de yazılı bir notla bana iletmiştiniz, bunu söylemeyecektim ama 
şimdi bunu söylemek zorundayım. Ama görüyorum ki aradan geçen, daha 
doğrusu, dünkü fişleme tanziminden, dünkü fırçalarından sonra herhâlde, 
burada, bugün gerçekten size hiç yakıştıramadığım bir tutum sergiliyorsunuz.  

Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Biz de burada ne söyleyip ne 
söylemeyeceğimizi biliriz. Özellikle siyaset, neyi söylemeyeceğini bilmektir 
zaten. Bir grup başkan vekilinin çıkıp bu kürsüde “Bu kürsüyü kirletiyorlar.” 
diye demagoji yapmasından daha utanç verici bir şey olamaz. Lütfen haddinizi 
bilin! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Şu anda utanç verici bir hareket 
yapıyorsun. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) – Tehdit ediyorsun. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Benim söylediğim her şey rakama 

dayalıdır. Türkiye, bazı uluslararası kuruluşların yayın organlarını her konuda 
referans alır. The Economist dergisi de referans alınan dergiler ve yayınlar 
arasındadır. Ben, Başbakana, dünyanın en zengin sekizinci adamı demedim, 
“dünyanın en zengin sekizinci başbakanı diyor The Economist dergisi” dedim.  

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Yalan! 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Arap şeyhlerini saymazsanız doğrudur, 2 

trilyon 366 milyar nakit para, 500 milyar alacak…  
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Ben, üç sene önce Kısıklı’daki villaları sordum Sayın Başbakana yazılı 
soru önergesiyle, niye cevap vermedi?  

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) – Bağırmadan konuş, bağırmadan! 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Ben yedi senedir milletvekiliyim, bir kredi 

kartından parayı çekiyorum, ötekine yatırıyorum. Yedi senedir benim beş 
kuruş param yok. Sayın Başbakan 1994’ten 2010’a kadar, on altı yılda bu 
kadar parayı nasıl kazanmış? Önce AKBİL olmak üzere, önce AKBİL’den 
başlayarak, gelsin, Belediye Reisliğinde, Başbakanlığında, hakkında ne kadar 
usulsüzlük, yolsuzluk iddia ve ithamları varsa, o konularda gitsin yargıda 
aklansın, ondan sonra başkan olmaya kalksın, ondan sonra yarı başkan olmaya 
kalksın. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – İftira eden ispat eder. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Başbakan freni patlamış BMC kamyonu 

gibi, onun frenine bir ayar verin. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – İftira eden ispat eder. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Onun frenine bir ayar verin.  
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Efendim. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, konuşmacı Sayın 

Başbakanımıza, Grup Başkanımıza çok açık hakaret etmiştir. Sataşmadan söz 
istiyorum.  

BAŞKAN – Sayın Bozdağ, siz konuşmayacak mısınız? 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sataşma efendim, bunun tutumla alakası 

yok. 
ENGİN ALTAY (Sinop) – Ne hakareti etmişim? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Hakaret yok efendim. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sataşmadan söz istiyorum Sayın 

Başkan. Sataşmadan söz istiyorum. O ayrı bir şey. Ben sataşmadan söz 
istiyorum. Çok açık olarak sataştı.  

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, sataşma ayrı şey, tutumunuz 
ayrı şey. Ben sizin tutumunuzla ilgili konuşacağım efendim. 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Peki, geri alıyorum. Başbakan freni 
patlamamış kamyon gibi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

SUAT KILIÇ (Samsun) – Edepli ol! 
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BAŞKAN – Lütfen… Lütfen sayın milletvekilleri… Kırıcı ifadeler 
kullanıyorsunuz. İç Tüzük’te kullanılmaması gereken ifadeleri 
kullanıyorsunuz.  

ENGİN ALTAY (Sinop) – Benzetme yapıyorum. 
BAŞKAN – Mecliste bir gerginliğe lüzumsuz yere sebep oluyorsunuz. 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Bir saniye Sayın Yazıcı. 
Sayın Canikli, ne dediniz efendim? 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım, biraz önceki 

kullandığı ifadede çok net olarak Sayın Başbakanımıza hakarette bulunmuştur, 
yolsuzluk ithamıyla suçlamıştır. O nedenle, sataşmadan söz istiyorum Sayın 
Başkanım. Grup Başkanımız hakkında konuşmuştur, çok net, açık ifadelerle 
hakaret etmiştir. Dolayısıyla sataşma… 

BAŞKAN – Efendim, şimdi, bir dakika, usulle ilgili bir tartışmayı şu 
anda yapıyoruz. Lehte bir tek söz hakkı kaldı, o da Sayın Bozdağ’da. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkanım… 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım… 
BAŞKAN – Sayın Bozdağ, konuşun.  
Sonra değerlendireceğim sizin talebinizi. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır efendim, bu bekleyemez Sayın 

Başkanım. Çok net olarak sataşmıştır.  
BAŞKAN – Efendim, ne beklemez? Nereye gidiyoruz ki bekleyemez 

Sayın Canikli? Bir yere gitmiyoruz. 
Sayın Bozdağ buyurun.  
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sataşmadan söz istiyor Sayın Başkan. Ben 

lehinizde konuşacağım. 
BAŞKAN – Efendim, lütfen, sizi davet ettim. Benimle tartışmayın lütfen 

Sayın Bozdağ. Sizi davet ettim lehte. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım, bakın, sataşmaya 

cevap verilmesi gerekir. Önce sataşmanın cevabının verilmesi gerekir Sayın 
Başkan.  

BAŞKAN – Daha sonra değerlendireceğim sizin talebinizi. 
Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben 

de Başkanın tutumu lehinde söz aldım.  
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Tabii, burada tartışmalar yaşanırken, Sayın Başkana dönük saygı 
sınırlarını, edep sınırlarını, bu toplumun ahlak değerlerini zorlayan davranışlar 
içerisinde olduğuna hepimiz şahidiz. Neredeyse ellerinde bir değnek eksik, 
Başkanı pata küte dövüp aşağıya indirecekler. 

İSA GÖK (Mersin) – Başbakan dövüyor zaten bize gerek yok. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Yani, burada, bakın, herkes kanaatini 

söyleyecek, Başkan da İç Tüzük ve Anayasa’ya uygun burayı yönetecek ama 
bunu yaparken, birileri burada konuşurken, hakaretleri, Başkana dönük 
tehditleri bütün Türkiye görüyor. Ben, bu nedenle Sayın Başkanın lehinde söz 
aldım ama bu hakaretlere, bu tehditlere karşı tavır koymadığı için de tutumunu 
yanlış bulduğumu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başbakanımızın mal varlığıyla ilgili konuya gelince, “İftiraları 
burada söylemek onu hakikat yapmaz.” dedim, yine söylendi.  

Bakın, Sayın Başbakanımızın mal varlığı, bugün hâlen Başbakanlık Basın 
Merkezinin İnternet sitesinde bu mal varlığı var, sürekli yayınlanıyor.  

ENGİN ALTAY (Sinop) – Rakamı söyle, rakamı! 
ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) – Rakamı söyle! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Ben şimdi soruyorum: Bu kadar açık, bu 

kadar net her gün mal varlığı yayınlanan bir Sayın Başbakana bu iftirayı, bu 
ithamı yapmak hangi ahlaki değerle bağdaşır? Bu bir. 

İki: Geçmişte de sizin gibi bir tanesi, kalktı “1 milyar dolar serveti var.” 
diye, hem de tam seçime beş kala böyle bir iftirayı dile getirdi, bir iş adamı, 
meşhur biri biliyorsunuz, hakkında hem İstanbul’da hem Ankara’da açılan 
bütün tazminat davalarında bu iftiralarından dolayı tazminata mahkûm edildi. 
Şimdi “The Economist” diye bahsediyor; çakma İnternet sitelerinde bu gezen 
bir haber ama Economist’in İnternet sitesine girin bakın böyle bir haber orada 
da yok ama iftirayı buradan getirip kullanıyorlar.  

ENGİN ALTAY (Sinop) – Gösteririm yarın ben. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bir başka konu: Sayın Başbakan, bugün 

mevcut mal varlığını sadece bir günde edinmiş, Başbakan olunca bunun sahibi 
olmuş birisi de değil, ondan önce ticari hayatı var, ondan önce başka iş hayatı 
var; baktığınız zaman tam on yedi yıl ticaretle meşgul olmuş… 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ne kadar vergi vermiş? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – …ve alnının teriyle kazanmış, alnının 

teriyle servetini biriktirmiş ve alnının teriyle biriktirdiği serveti de milletimizin 
bilgisine sunmuş; açık ve şeffaf bir durumdadır. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Alenen ilan ediyor.  
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BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bir başka şey: Çok net söylüyorum, 
Türkiye’de Sayın Başbakan kadar mal varlığı incelenen, medya tarafından, 
partiler tarafından, başka birtakım güçler ve yerler tarafından kaynakları gram 
gram, kuruş kuruş, didik didik incelenen 2’nci bir insan var mıdır, yok mudur 
bilmiyorum. Var mıdır sizce? (AK PARTİ sıralarından “Yok.” sesleri) Yok. 
Bir tane açık bulamadılar, bir tane ayıp bulamadılar ama iftiralarla, sadece 
freni patlamış çöp arabalarıyla bunu gidermeye çalışıyorlar, ama çöpler de bu 
gerçeği, bu temizliği kirletemez diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Peki.  
Efendim, lehte ve aleyhte söz talepleri bitti. Tutumumda herhangi bir 

değişiklik yok. Tutumumun İç Tüzük’e uygun olduğu kanaatindeyim.  
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Belli bir süre için verilen aradan sonra Genel Kurulu verilen sürenin 
bitiminde açmayarak Meclise, milletvekillerine saygısızlık yaptığı 
konusunda Oturum Başkanının tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 118 16.06.2010 336-338 Sadık Yakut Bayram 
Özçelik 

Harun 
Tüfekci 

 
OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.  
Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, biz, milletin temsilcisi olarak 

Türkiye Büyük Millet Meclisine geliyoruz ve burada Türk milletini temsil 
ediyoruz. İç Tüzük’ümüze göre, başkan vekillerinin görevleri, Genel Kurul 
görüşmelerini yönetmektir ve İç Tüzük kurallarına göre yönetmesi gerekir. 
Bundan önce de Sayın Başkan ara verdi, yine biz buradaydık, yine yedi sekiz 
dakika geçti, burada yüce Meclisi bekletti. Biraz önce on beş dakika ara istedi, 
otuz beş dakika oldu. Burada -iktidar partisinin haberi var mı yok mu 
bilmiyorum- elbette böyle bir ihtiyaç olduğu zaman istişareyle bir ara 
verilmesi ve bunun uzatılması konusunda nezaket gösterilmesi istenebilir ama 
böyle bir talep getirilmedi ve millet burada bekletildi.  

Siz, bu Meclisi yönetmekle görevlisiniz. Bu milletvekilleri sizin 
memurunuz değil. “On beş dakika” diyorsanız on beş dakikada geleceksiniz. 
Eğer milletvekilleri burada olmadığı zaman yok sayıyorsanız, siz de 
olmadığınız zaman yok sayılırsınız. 

KERİM ÖZKUL (Konya) – Diğer başkan vekillerine de aynı tavrı 
gösterin. 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen… 
OKTAY VURAL (Devamla) – Böyle nezaketsiz bir tutum olur mu? 

Bunu Meclise, milletvekillerine saygısızlık olarak görürüm. Hiç olmazsa 
haber gönderiniz, biz de milletvekillerine söyleyelim. Yani burada bu kadar 
bekletmek… En aşağısından, verdiği zamanda gelemeyeceğini söyleyen bir 
kimse haber gönderir, “Kusura bakmayın, böyle bir çalışma var, onun için 
beklemek durumundayız.” diyerek sayın milletvekillerimize biz de bu konuda 
bunun için beklediğimizi söyleriz. Dolayısıyla on beş dakika içerisinde 
yoksanız divan oluşmamış demektir. Bu kadar. Toplantı bitirilir. Ama sizi ne 
kadar bekleyeceğiz? Bunu, ben, milletvekillerinin burada bulunma sebebine 
ve burada bulunuşuna saygısızlık olarak görüyorum.  

Bir Meclis başkanı burayı yönetirken önce bu yüce Meclisi başıyla, 
saygıyla selamlar, çünkü milletin huzurundadır. Gelip, burada, hemen başlatıp 
hiçbir şey söylemeden, kale bile almadan, yani “Ben sizi takmam, istediğiniz 
gibi gelirsiniz, oturursunuz, memursunuz.” gibi bir yaklaşımla keyfî bir 
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yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve buradaki milletvekilleri hak 
etmiyor. Yani bunu iletme konusunda bile bu kadar nezaketsiz bir tutumu, 
ben, milletvekillerimiz adına, grubumuz adına kınıyorum. Lütfen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin milletvekillerine saygı gösterin. “On beş dakika 
sonra” diyorsanız, on beş dakika sonra. Haber gönderin, “Yarım saat uzadı.” 
deyin, onu söyleyin. Ama kalkıp burada keyfinize göre, on beş dakika 
diyorsanız… Bekle babam bekle, bekliyoruz, geliyor: “E birtakım şeyler 
olmuştur.” Hiçbir bilgi verme ihtiyacı bile olmadan, bizim sizin bu 
tutumunuzu sorgulamamızı bile… Sanki şey azarlar gibi konuşuyorsunuz. 
Sizin ne hakkınız var ya? Ne hakkınız var sizin? 

BAŞKAN – Sayın Vural, lütfen tamamlayınız. 
Buyurun. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Sizin memurunuz değil, onun için 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin hükmi şahsiyetine ve milletvekillerine önce 
saygılı olmayı öğreneceksiniz, saygı göstereceksiniz. Biz buraya millet 
adına… Türk milletine saygı göstereceksiniz. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Bağırma, sakin sakin… 
OKTAY VURAL (Devamla) - Hepinize saygılarımı arz ederim. (MHP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural. 
Lehte söz isteyen Suat Kılıç, Samsun Milletvekili.  
Buyurun Sayın Kılıç. 
SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkan, çok saygıdeğer milletvekilleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Başkanlık Divanının tutumu 
üzerinde, tutumun lehinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu 
saygıyla selamlıyorum. 

Çok saygıdeğer milletvekilleri, burada kahir ekseriyetimiz 22’nci ve 
23’üncü Dönem milletvekilleri olarak bulunuyoruz. 23’üncü Dönem 
milletvekili arkadaşlarımız da üç yıllarını tamamladılar, dördüncü yıllarının 
içerisindeler. Dolayısıyla Parlamento gelenekleri noktasında, 
Parlamentomuzun teamülleri noktasında ve zaman zaman yasama çalışmaları 
sırasında ortaya çıkan zaman ihtiyacı noktasında herkes hemfikir, bu ihtiyacın 
herkes farkında. Belli zamanlarda görüşülmekte olan kanun tasarı ve 
tekliflerinin içeriğiyle alakalı, önergelerin hazırlanması sırasındaki 
gereksinimleri dikkate alan birtakım süre ihtiyaçlarına geçmişte de ihtiyaç 
duyulmuştur, bundan sonra da ihtiyaç duyulabilmesi muhtemeldir, 
mukadderdir. Dolayısıyla verilmiş olan arada, kanun tasarısı üzerinde bir 
değerlendirme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur ve bu arada bu değerlendirme 
ihtiyacı yerine getirilmiştir. Bu yapılamamış olsaydı, mevcut metin bu hâliyle 
görüşülmeye devam edilmiş olsaydı, belki sürecin devamında bir tekriri 
müzakere ihtiyacı ortaya çıkabilecekti. 
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BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – Komisyonlar niçin var? 
SUAT KILIÇ (Devamla) - Zaman kaybıysa bu da bir zaman kaybı. 

Başkanlık Divanının Genel Kurulu açtıktan sonra durumu Genel Kurulla 
paylaşması noktasında da herhangi bir nezaket kuralı ihlali kesinlikle söz 
konusu değil. 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Uzamaz demiyor, haber versin haber! 
KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) – Haber verin!  
SUAT KILIÇ (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 

Muhalefet Grup Başkan Vekilinin uyarısı üzerine… 
BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) – Sayın Başkan açıklama yapmak zorunda. 
SUAT KILIÇ (Devamla) - …söz konusu gecikmeden Başkanlık Divanı 

ve Başkan Vekili olarak şahsen mesul değilim, ortaya çıkan bir gereksinim 
tarafıma bildirilmiştir ve bundan dolayı verilmiş olan on beş dakikalık aranın 
bir süre uzatılması ihtiyacı söz konusu olmuştur şeklinde tavrını ortaya 
koymuştur. (MHP sıralarından gürültüler) 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) – Haber verin… 
KADİR URAL (Mersin) – Haber verseydi çıkardık dışarıya. 
SUAT KILIÇ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, haber verilebilirdi, 

haber verilmesi daha doğru olurdu, daha uygun olurdu.  
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Tamam, onu söylüyoruz. 
KADİR URAL (Mersin) – Biz de onu söylüyoruz. 
SUAT KILIÇ (Devamla) – Yarım saate ihtiyacı olan milletvekillerinin 

belki odalarına gidip gelmesi gibi bir ihtiyacın da karşılığı olabilirdi ama haber 
verilememiş olmasını bu kadar sert bir üslupla kınama gereği duymanın da 
çok gerekli olmadığı kanaatindeyim.  

Daha saatler var önümüzde, devam edeceğiz. Yapmış olduğunuz bu 
açıklama belki Başkanlık Divanı tarafından olumlu bir uyarı olarak da 
değerlendirilebilecektir. Yani, on dakika olarak verilen bir aranın yirmi 
dakikaya uzatılması gibi bir durum söz konusu olacaksa Başkan Vekili kâtip 
üyeler aracılığıyla tüm grupları bilgilendirebilir, bu da söz konusu olabilir ama 
mehabet içerisinde, gayet olumlu bir katkı sağlama sürecinin içerisinde, bir 
kanun teklifi, tasarısı görüşülürken bu kadar sert çıkışlar yapmanın gerekli 
olmadığını düşünüyorum. Başkanlık Divanının tutumunun uygun olduğunu 
ifade ediyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Tutumum aleyhinde söz isteyen Muharrem İnce, Yalova 
Milletvekili. 

Buyurun Sayın İnce. (CHP sıralarından alkışlar) 
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MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

On dakika ara veriyor Sayın Başkan, otuz beş dakikaya çıkıyor. 
Gerekçesi basit, çok basit, yani bugün şu anda geziyor ortalıkta. Biraz sonra 
şöyle bir önerge gelecek arkadaşlar, kayıtlara geçsin, tutanaklara geçsin, onun 
için peşin peşin okuyorum, gelirse şaşırmayın: “’Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce açılmış ve hâlen kesin hükme bağlanmamış davalar ile 
kesinleşmiş olup da henüz infaz edilmemiş yargı kararlarında dahi bu kanun 
hükümleri uygulanır.’ şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.” Böyle bir 
önerge gelirse şaşırmayın. Bu on dakikalık aranın otuz beş dakikaya 
çıkmasının nedeni budur.  

Nasıl ki karga sesi ile bülbül sesini ayırt etmek için müzisyen olmaya 
gerek yoksa bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu anlamak için de hukuk 
profesörü olmaya gerek yoktur. Yani normal okuma yazması olan, lise 1’de, 
lise 2’de biraz edebiyat, Türkçe okumuş birisi bunun Anayasa’ya uygun 
olmayacağını bilir. Yani siz, bu tasarıyla zaten Anayasa’nın 35’inci 
maddesinde mülkiyet hakkına aykırılık getiriyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. 
Geçici maddeyle af getiriyorsunuz. Silahlı Kuvvetlerin arazilerine el koyma 
girişiminiz var.  

Benim size bir tavsiyem olacak değerli arkadaşlarım. Mademki bütün 
bunları yaptınız, kentsel dönüşümü rantsal bölüşüm hâline getiriyorsunuz. 
Hani diyoruz ya “Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, şu tarihte 
yürürlüğe girer.” Benim şöyle bir tavsiyem var, şöyle bir önerge verin: “Bu 
kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Melih Gökçek’le beraber yürütür…”  

KADİR URAL (Mersin) – Ortak yürütür. 
MUHARREM İNCE (Devamla) – “…ortak yürütür.” diye bir önerge 

verin. (CHP sıralarından alkışlar)  

Değerli arkadaşlarım, yani böyle bir şey olamaz. Siz, bu alanlarda yapılar 
yıkılarak oluşturulacak lüks yerleşimler için taşınmazları ellerinden alınan 
sakinleri, onları kentsel sürgüne tabi tutacaksınız. 

Bir başka amacınız da burada, bu kanun teklifiyle büyükşehirlerdeki 
Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyesi yönetimlerinin imar haklarını ele 
geçirme operasyonu yapıyorsunuz.  

Uyarmadı demeyin, sonra “Neden Anayasa Mahkemesine gidiyorsunuz?” 
diye televizyon televizyon, gazete gazete geziyorsunuz. Yani bunu anlamak 
için hukukçu olmaya gerek var mı? Bu kanun Anayasa Mahkemesinden geri 
döner. Boşuna çalıştırmayın Meclisi, gece yarılarına kadar bizi burada boşuna 
bekletmeyin. 15 milyardır bu Meclisin… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
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HÜSNÜ TUNA (Konya) – Nereden biliyorsun, görüşme mi yaptın? 

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce. 

Sayın milletvekilleri lütfen… 

MUHARREM İNCE (Devamla) – Hüsnü Bey, bak laf atıyorsun. Oda 
komşundun üç sene, açık… Bak laf atarsan mahcup olursun. 

BAŞKAN – Sayın İnce, buyurun.  

Lütfen Genel Kurula hitap edin.  

MUHARREM İNCE (Devamla) – “Nereden biliyorsun?” Okuma 
yazması olan herkes bunun Anayasa Mahkemesinden döneceğini bilir, okuma 
yazman varsa eğer.  

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.  
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 8/6/2010 tarihli 113’üncü Birleşimde alınan karar gereğince, Genel 
Kurulda bugün itibarıyla günlük çalışma programına 501 sıra sayılı 
Kanun Tasarısı’nın görüşmeleriyle başlanılması gerekirken bu konuyla 
başlamadığı nedeniyle Başkanlık Divanının tutumu hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 120 18.06.2010 542-547 Nevzat 
Pakdil 

Murat 
Özkan 

Fatih 
Metin 

 
BAŞKAN – … Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Eskişehir 

Milletvekili Sayın Tayfun İçli’nin, “Bugün itibarıyla, daha önceden Danışma 
Kurulunun almış olduğu karar gereğince 501 sayılı Kanun’un görüşmelerine 
başlanılmadı.” diye bir dilekçesi vardır.  

Sayın İçli’ye şu izahatı yapmak istiyorum: Sayın İçli, usul tartışması 
yapmak istiyorsunuz ama İç Tüzük’ü çok açık ve net olarak ifade etmek 
isterim. Bugüne kadar olduğu gibi, sizin görev yaptığınız Parlamento, geçmiş 
dönemlerde de hep kalan işlerden başlamıştır. Mesela, bugün itibarıyla, 
diyelim ki 1’inci sırada olan hususla ilgili olarak Sayın Komisyon ve Hükûmet 
oturduğu zaman, oradan başlamak mecburiyetimiz vardır. Dolayısıyla, 
“Danışma Kurulu öyle bir karar aldı. Efendim, bugün 501 sayılı Kanun’un 
bitimine kadar devam edilecektir, öbürleri görüşülmez, buradan başlanır…” 
Böyle bir usul yok, böyle bir uygulama da yok, böyle bir ifade de yok.  

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Kısaca izah edeyim. 
BAŞKAN - Tatmin oldunuz mu efendim? Geçmişte böyle bir örnek var 

mı? Benim verdiklerime bir itirazınız var mı? 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sizi değil, Divanı, yüce makamı 

kastediyorum. İzin verirseniz kendimi ifade edeyim. 
BAŞKAN – İfade edeceksiniz de şunu söylüyorum: Bu konuda Divanın 

yapmış olduğu, Başkanlığın yapmış olduğu işte bir usulsüzlük yok, İç Tüzük’e 
uygun davranmıştır Başkanlık, onu diyorum. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Sayın Başkanım, kürsüden söz 
vermeyecekseniz yakına geleyim, bağırmayayım. 

BAŞKAN – Kürsüden usulüm hakkında söz veririm de yani şunu 
diyorum: Siz de defaatla buradaydınız. Bugüne kadar bunlar her gün 
uygulandı, hiçbir itirazınız olmadı yani bugün itibarıyla bu iş usule aykırı diye 
mi bir iddianız var? 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Benim itirazım sizin şahsınıza değil, 
Divana. 
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BAŞKAN – Hayır, ben şahsıma almıyorum zaten, Divan olarak 
konuşuyorum. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – İzin verirseniz ifade edeyim. Bakın, 
burada çok ayrıntılı, her gün bir kanunun görüşülmesinin bitmesine kadar 
karar alındı. Teselsül ayrı bir olay. Dediğiniz doğrudur, çalışma kararı alınır, 
bir kanun bitmez, öbür kanundan -Hükûmet oturur- devam eder ama bakın 
elimdeki 8/6/2010 tarihli AKP grup önerisinde özellikle her gün bir kanunun 
görüşülmesi ve bitmesi kararlaştırılmış. Bakın, bugün sırada olacak ve 
görüşülmeye başlanacak olan 475 sıra sayılı Kanun 13 Haziran günü 
görüşülüp bitimine kadar karar alınmıştır. İzin verirseniz kendimi Sayın Genel 
Kurula ifade edeyim. 

BAŞKAN – Bakınız Sayın İçli, şunun için diyorum. Zaten ben size üç 
dakikalık süre verseydim şu ana kadar tamamlanırdı, orada bir şey yok ama 
şunu demek istiyorum, bakınız, bugüne kadar hep Başkanlık Divanında görev 
yapan arkadaşlarımızın takip ettiği usul şudur: Hangi usulde yarım kalmışsa 
yarım kalan işlerden başlanır. Bu iş böyledir, bu işin uygulaması da böyledir. 
Aksi bir şey yok ki. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Benim ifade ettiğim o değil ama Sayın 
Başkan.  

BAŞKAN – Hayır, aynı. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – İzin verirseniz ifade edeyim kendimi.  
BAŞKAN – Buyurun. 
Sayın İçli Başkanlık Divanının usulü hakkında bir söz istemiştir. 

Usulümüzün aleyhinde kendisine üç  
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, Divanın şimdiye kadar uygulamalarıyla ilgili bir 

itirazım yok. Bakın, elimde 8 Haziran 2010 tarihli AKP grup önerisi üzerine 
Genel Kurulun aldığı bir karar var. Bakın, teker teker tadat edilmiş. Teselsül 
keyfiyeti ayrı bir olay. Demiş ki: “8 Haziran 2010 Salı günü birleşimde 476 
sıra sayılı kanun tasarısı görüşülecek, bitimine kadar.” 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
18… Bugün ayın 18’i. Dün Genel Kurul toplanamadı, toplantı yeter sayısı 
yoktu, dün yarım kaldı. Bugün, Genel Kurulun aldığı karar, ki, Genel Kurul 
neden bu kararı aldı? AKP’nin grup önerisi. Peki, AKP Grubu bu öneriyi 
neden verdi? Sayın Başbakan dedi ki: “Haziran ayında otuz yasa bitecek.” 
Hatta bugün il başkanlarına seslenişinde “Arkadaşlar, bitmezse, biz bunu 
bitirinceye kadar çalışacağız bu kanunları.” dedi.  

İşte, AKP’nin grup önerisinde Genel Kurula sunduğu çalışma 
takviminde, bütün günlerde hangi kanunların görüşüleceği ve o gün hangi 
kanunun biteceği de karar altına alındı. Bakın, 17 Haziranda 477 sıra sayılı 
kanun görüşülecekti, 16 Haziranda 499, 15 Haziranda da bugün görüşmelerine 
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devam edeceğiniz kanun görüşülecekti. Bugün siz, eğer 501 sıra … Çünkü, 
bakın, temel kanun olarak görüşülüyor. Bir plan yapılmış, bir kanunun ancak 
bir günde bile bitmeyeceği düşünüldüğü için, gece 24’ten sonra da çalışma 
kararı alınmış bu kararda. O zaman, Genel Kurulun kararına uymamız lazım. 
Ya AKP yeni bir grup önerisi getirecek… Çünkü geçersiz kaldı bunlar, bu 
takvim artık işlemiyor. Genel Kurulun iradesinin dışında, eski Divanın aldığı 
teselsül hükümlerini burada uygulamak mümkün değil. Hemen AKP’nin bir 
grup önerisi getirerek, gündemde hangi kanunların görüşülmesini istiyorsa, 
Genel Kurulda bunu sunması lazım. Eğer bakın, İç Tüzük’ü uygulamazsak, 
ciddi sıkıntılar çıkıyor, bu bir. 

Bir de Sayın Başkanım, milletvekilleri küçük düşüyor. Bakın, 
televizyonlarda, gazetelerde, uyuyan milletvekilleri… Bugün bir işçi, bir 
memur dahi sekiz saat çalışıyor, nöbetleşe bir sistem var. Yani 
milletvekillerinin bu derece onurlarını, bu derece yorucu bir çalışma 
temposunu bu elimizdeki takvimle uygulamak da Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin saygınlığına gölge düşürür. Gelen kanun tasarı ve tekliflerini 
bırakın anlamaya zaman, okumaya zaman bulamıyoruz. Süratle, yağmur gibi 
kanunlar geliyor ve sağlıklı olmayan kanun, tasarı ve teklifleri burada 
yasalaşıyor. Sonra Anayasa Mahkemesine gidip iptal ettiği zaman da Anayasa 
Mahkemesini şikâyet ediyoruz halka: Anayasa Mahkemesi böyle karar verdi. 
Biz burada adam gibi bir kanun yapmakla yükümlüyüz ve aldığımız kararlara 
biz kendimiz uymak durumundayız. Bir karar alıyoruz, hadi olmadı 
gelenekler, eski Divanın aldığı kararlar. Eski divan… Şöyle karar, uygulaması 
şudur: Bir kanun bitmezse Hükûmet oturmaz, komisyon oturmaz teselsül eder. 
Ama burada günü gününe hangi kanunun görüşüleceği ve o kanun 
görüşüldükten sonra hangisinin biteceğini kararlaştırmışız.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın İçli, teşekkür ediyorum efendim. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) – Teşekkür ediyorum.  
Benim derdim bu Sayın Başkanım, benim itirazım bu. 
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.  
BAŞKAN – Teşekkürler ederim.  
Başkanlık Divanının tutumunun lehinde Sayın Oktay Vural, buyurun 

efendim.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan.  
Aslında Sayın Tayfun İçli’nin ifade ettiği husus, Parlamentoya gelen 

milletvekillerinin hangi kanunun ne zaman görüşüleceğine ilişkin daha önceki 
Danışma Kurulu kararı uyarınca bilgilendirilmek isteniyor. Şimdi, 501 sayılı 
olduğu için, muhtemelen milletvekilleri de bugün 501 olacak ama işte AKP 
Grubundaki hesap Meclise uymuyor. Bugün geldiğimiz nokta bu. Değerli 
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milletvekillerini sabahlara kadar çalıştırıp bitimine kadar zorla çalıştırmanın 
aslında bu hesap kitaplarına uymadığını ortaya koyuyor. Bu bakımından sizin 
Başkanlık Divanı olarak yapacak bir şeyiniz yok çünkü netice itibarıyla “501 
sayılı Kanun’un bitimine kadar” denilince bu kanuna kadar bütün kanunları 
görüşmek durumundayız. Başkanlık Divanı olarak, bu konuda sizin 
yapacağınız bir uygulama yok ama şu elimizi vicdanımıza koyalım değerli 
milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisi getirdi -Grup önerisi- AKP Grubu, 
bize ne danıştı, hiçbir şey yapmadı. Zaten muhalefeti yok sayıyorlar, burada 
milletvekillerini yok sayıyorlar bitimine kadar karar alıyorlar ama bitmiyor, 
uymuyor işte, tutmuyor. Yani bugün geldiğimiz noktada bugün bitmesini 
öngördüğünüz kanuna bile geçilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla gerçekten 
bu çalışma şartlarını bu şekilde empoze etmenin doğru olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Burada Başkanlık Divanının bu uygulama açısından yapacağı bir 
şey yok ama her şeyden önce çoğunluk iradesinin -özellikle Meclisin 
çalışmaları konusunda ve kendileri de 1 Temmuzda tatile gitmek istediklerine 
göre- bu çalışma temposu konusunda muhakkak bir muhalefetle birlikte bir 
program hazırlarsa bu programa uymak  o kadar mümkün olur. Dolayısıyla 
bizim bu Danışma Kurulu kararının alınmasında bir katkımız yoktur. Yani 
böyle bir programın uygulanmayacağını da ifade ettik, uygulanamayacağı da 
ortaya çıktı değerli milletvekilleri. Yani burada gerçekten bu Meclisi 
yönetirken özellikle tatile girmeden önceki bu dönem içerisinde böyle bir 
uzlaşma temin etmeden bir gündem hazırlamanın, çalışma takvimi 
hazırlamanın çok sanal bir takvim olduğu ortaya çıkmıştır.  

Umarım, bundan sonraki dönemler için bu bir ders olur ve bu konuda 
eğer Hükûmetin acilen istediği birtakım yasalar var ise ve bunlarla ilgili de 
muhalefetin, açıkçası muhalefet gerekçesi istikametinde yapacağı katkı 
aranmalıdır. Böyle bir katkı aranmamıştır, aranmamaya devam ediyor. Biz de 
bu konularla ilgili görüş ve düşüncelerimizi kanunlarda, tasarılarda dile 
getirmeye devam edeceğiz.  

Tutumunuz doğrudur ancak çoğunluk partisinin önerisinin yerinde 
olmadığı da bugünkü çalışmalardan görülmektedir. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Evet, Başkanlık Divanının tutumunun aleyhinde Sayın Hasip 

Kaplan, Şırnak Milletvekili. 
Buyurun Sayın Kaplan. (BDP sıralarından alkışlar) 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK 

PARTİ Grubu bu önergeyi verip “Bitimine...” dediği gün ben gece buradan 
konuşmuştum, bitmez demiştim. Verdiğiniz tasarılar gece on ikide bitmez, 
ertesi güne sarkar, ertesi günün çalışmasına kadar devam eder ve tekrar ertesi 
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gün devam edersiniz. Üç gün üst üste buraya geleceğiz. Bakalım, iktidar mı 
dayanacak, muhalefet mi dayanacak? Dün pes ettiniz. Dün çoğunluğu 
toplayamadınız. Kendi önergenize kendiniz dahi ayak uyduramadınız.  

Şimdi, böyle bir çalışma tarzıyla, önergeyle Başbakan size emredebilir, 
kuzu kuzu geleceksiniz diyebilir, 5’ine kadar da Temmuzun buradasınız 
diyebilir, eğer bu tasarıları çıkarmazsanız 15 Temmuza kadar da buradasınız 
diyebilirim ama size diyebilir, yüce Meclise bu emri sökmez. Bunu bir kere 
söyleyeyim. 

Dün kimileri dedi ki: “AK PARTİ’liler neden kayboldu? 184 kişi burada 
niye yok? Yeterli sayı niye yok? Niye kayboldu birdenbire?” Kimi dedi: 
“Kandil programı çıkarmışlar, kesinlikle kandil programı nedeniyle gittiler, 
böyle bir çalışmaları vardı.” Değil. Siz de insansınız, etten ve kemiktensiniz. 
Siz de uyursunuz, siz de tıraş olursunuz, siz de kıyafetinizi değiştirme gereği 
duyarsınız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 4’üncü maddesinde 
“Angarya yasaktır.” dedik. Bu angaryanın yasak olduğunu Genel Başkanınızın 
da bilmesi lazım.  

Tabii, Türkiye’nin gündemi sadece bunlar mı? Yani Türkiye’nin 
gündemine sıkıştırıp yirmi dört saat insanları çalıştırmak kolay. Gelin gerçek 
gündemini görüşelim Türkiye’nin. Türkiye’nin gerçek gündemine dönelim. 
Yani Türkiye’de bugün çatışma var, bugün kan akıyor, bugün insanlar ölüyor, 
bugün cenazeler geliyor. Gelin bunu tartışalım. Bugün Türkiye’nin gerçek 
gündemi bu. Ahmet Türk’e yumruk atanı birinci celsede salıverin, 
Diyarbakır’daki savcı, hâkime “Gidin Habur’dakini gelirken serbest bırakın, 
sonra istediğiniz zaman tutuklayın.” deyin, yargı siyasallaşsın, bu 
siyasallaşmanın çerçevesi Yargıtaya taşınsın, Cihaner’in davası Türkiye’nin 
hukuk tarihine farklı bir şekilde düşsün. Bu kadar karmaşa yaşanırken barış 
gruplarını içeri… Bugün de il başkanlarını toplamış Genel Başkan, tam bir 
saat konuşuyor Barış ve Demokrasi Partisi…  

Arkadaşlar, bu Meclisin demokratik, ana muhalefet partisi biz olmasak, 
bir Genel Başkan, bir Başbakan bütün konuşmasını bir grup toplantısında 
Barış ve Demokrasi Partisine de ayırmaz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Kaplan... 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bir il başkanları toplantısını da Barış ve 

Demokrasi Partisine ayırmazdı.  
BAŞKAN – Sayın Kaplan, süreniz doldu. Teşekkür ederim. 
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HASİP KAPLAN (Devamla) - Demek ki burada gerçek muhalefeti 
bundan sonra göstermek gerekiyor, daha fazlasıyla, gensoruyla, daha fazla 
konularla. Gündemimize dönelim diyorum, teşekkür ediyorum.  

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Lehte Sayın Nurettin Canikli, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından 

alkışlar)  
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Başkanlık Divanının lehinde söz aldım. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Biraz önce Sayın Vural da aslında belirtti. Bu grup önerisiyle getirilen 
çalışma sistematiğinde o gün görüşülecek yasalar tadadı olarak sayılmamıştır. Bir 
başka ifadeyle bir günlük sınırlama söz konusu değildir. Yani şöyle olsaydı, şu 
gün, bugün mesela, 501 sayılı kanun tasarısı veya teklifi görüşülmeye başlanacak 
ve bitirilecek denmiş olsaydı o zaman Sayın İçli haklı olurdu. Ama öyle değil, 
başlangıç konulmuyor, bitim konuluyor grup kararlarına, önerilerine. “Bugün için 
de 18 Haziran 2010 Cuma günkü birleşimde 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 
bitimine kadar.” Bu ne anlamada gelir? Bu, sıralamada 501 sıra sayılı Kanun’a 
kadar olan tüm kanun tasarı ve teklifler görüşülebilir ve bunlar müzakere 
edilebilir. Bu açıdan Sayın Vural haklı. Ben aynen katılıyorum. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bravo yani!  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Sayın İçli’nin ifade ettiği itiraz üzerine 

söylüyoruz. Konumuz o çünkü. Dolayısıyla orada herhangi bir sıkıntı yok.  
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Siz gelin kardeşim. Niye gelmiyorsunuz? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Sayın Vural da öyle söyledi, niye 

itiraz ediyorsunuz ki? Aynı şeyi söyledi Sayın Vural. Destekliyorum ben de. 
Sayın Başkanlık Divanının tutumu doğrudur.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Vural öyle söylemedi. Sayın Vural 
sizin plansızlığınızı söyledi.  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yani doğruyu Sayın Vural 
söyleyince bir sorun olmuyor, biz söyleyince mi problem oluyor? Yapmayın 
Allah aşkına!  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Plansızlığınızı söyledi. Tutanaktan 
çıkarttırır, bakarız. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlar, gündeme 
getirildiği için söylüyorum, dün neden Meclis toplanmadı ya da biraz önceki 
ifadeyle “pes ettiniz” şeklinde. Bu doğru değil. Çünkü üç tane komisyon yoğun 
olarak çalışıyordu; üç büyük komisyon, Anayasa Komisyonu, KİT Komisyonu, 
Plan Bütçe Komisyonu. Bu da son derece doğal, zaman zaman bunlar olabiliyor. 
Pes etmedi bu grup. Hiçbir zaman da pes etmeyecek, her zaman dimdik ayakta. 
Bakın, çarşamba günü gece beş buçukta, sabaha karşı beş buçukta yapılan 
yoklamada çoğunluk, toplantı yeter sayısı sağlandı değerli arkadaşlar. Bu önemli 
bir olay. Ve daha sonraki günlerde. Bir problemimiz yok bizim.  
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Bu Meclisin görevi yasa yapmak. Bu Meclisin en temel görevi bu, yasa 
yapmak ve denetim yapmak. Herhangi bir kişi, kim olursa olsun, Meclise bu 
görevini yapmasını teşvik etmesinden dolayı suçlanabilir mi değerli 
arkadaşlar? Bundan daha garip bir düşünce olabilir mi?  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Canikli, yasa yapalım, yirmi dört 
saat çalışalım! 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Yaz tatili de yapmayalım!  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Evet, gece geç saatlere kadar 

çalışıyoruz. Nedeni çok açık. Çünkü, mevcut Tüzük’le başka şekilde iş 
çıkarmak, ilerlemek mümkün değil, mümkün değil.  

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Yaz tatilini de yapmayalım, gerek yok.! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yani, bu Meclisin yasa yapması 

gerekiyor. Yasa talepleri ortada, bunların tamamlanması gerekiyor, bunların 
bitirilmesi gerekiyor. Ama bu çalışma temposuyla… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Meclis noter değil Sayın Canikli.  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İç Tüzük’ün verdiği imkânları da 

kullanarak muhalefet, kendi açısından -elbette İç Tüzük’e uygundur- gereken 
her tülü engellemeyi yapıyor. Dolayısıyla biz… 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Vatandaşın gündemindeki yasaları 
yapalım, sizin değil.  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ama, Hükûmet açısından, Meclis 
açısından bakıldığında da bazı yasaların bitirilmesi, tamamlanması gerekiyor. 
Dolayısıyla bu çalışmaların yapılması gerekiyor değerli arkadaşlar.  

ŞENOL BAL (İzmir) – Başbakanın istediğini değil. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yani, bundan, Meclisin 

çalışmasından, çok çalışmasından şikâyet etmeyelim.  
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Canikli, teşekkür ediyorum. 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Vatandaşın istediklerini yapalım, 

Başkanın değil. 
ŞENOL BAL (İzmir) – Başbakan’ın istediği değil. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Gelin, hep birlikte Tüzük’ü 

değiştirelim ve daha etkin, daha verimli bir çalışma ortamı sağlayalım. Bu 
olabilir, biz varız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Başkanlık Divanı’nın tutumunda 

bir değişiklik olmamıştır. 
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499 sıra sayılı Kanun Tasarısı ve Teklifi’nin birçok maddesinin, çeşitli 
kanunların değişik maddelerinde birden fazla değişiklik içerdiğine, buna 
rağmen tek madde gibi işlem gördüğüne; bu yanlışlığın uygulamada 
düzeltilmesi gerektiği hakkında 

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 123 24.06.2010 276-277 Şükran Güldal 
Mumcu 

Harun 
Tüfekci 

Yusuf 
Coşkun 

 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. Yine anlayışınız nedeniyle, bana bu söz hakkını vermeniz nedeniyle 
size ayrıca teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu’nu 
görüşüyoruz. Son derece önemli bir kanun, önemli değişiklikler yapılıyor. 
Biraz sonra gelecek bazı önergelerle de bu değişikliklerin mahiyetinin çok 
daha önemli olacağı anlaşılıyor. Bu nedenle, her düzenlemenin ayrı ayrı 
yeterince irdelenmek suretiyle değerlendirilmesi ve ona göre kararlaştırılması 
gerekiyor.  

Görüştüğümüz madde, şu an görüşeceğimiz madde Karayolları Trafik 
Kanunu’nun toplam 7 maddesinde değişiklik düzenlemektedir. Biraz önce 
görüştüğümüz ve kabul edilen 33’üncü madde ise çeşitli yasaların toplam 5 
maddesinde değişiklik yapmıştır.  

Biraz önce görüştüğümüz 33’üncü madde çeşitli kanunların değişik 
maddelerinde ayrı ayrı toplam beş değişiklik yaptığı için her değişiklik ayrı 
görüşmeye konu edildi burada, önergeler nedeniyle ve ayrı maddeler olması 
itibarıyla ayrı ayrı değerlendirildi, ayrı ayrı oylamaya, Genel Kurulun oyuna 
sunuldu. Şimdiki madde ise toplam 7 maddede değişiklik düzenlediği hâlde, 
tek bir madde gibi işlem görüyor.  

Biraz önce Sayın Başkan oturuma ara verdi, kendisinin odasında durumu 
değerlendirdik. Danışma Kuruluna Adalet ve Kalkınma Partisinin sunmuş 
olduğu öneride biraz önceki 33’üncü madde ayrı ayrı maddeler itibarıyla 
görüşülecek şeklinde sunulduğu hâlde, bu madde tek bir madde olarak 
sunulmuştur o anlaşıldı. Genel Kurul ona göre karar vermiş. Genel Kurul 
iradesinin, bir yerde, eksik bilgiyle teşekkül etmesi söz konusu olmuştur. Tabii 
ki, Sayın Başkanın burada, o Genel Kurul kararı karşısında yapacağı bir şey 
olmadığı anlaşılıyor, bu ortaya çıkıyor.  

Ancak, ben iktidar partisine bu konularda biraz daha dikkatli olmalarını 
tavsiye ediyorum, Genel Kurul görüşmelerine, Danışma Kuruluna bu önerileri 
çok daha sağlıklı bir şekilde getirmesi gerektiğini söylüyorum, bunu 
öneriyorum.  
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Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.  
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, geçici 1’inci maddede de 

dokuz konu ayrı ayrı hükme bağlanmış, her birisi ayrı konular. Yani böyle bir 
kanun yapılmaz, böyle bir öneri de getirilmez. Dokuz tane ayrı konu. Birinde 
kadrolara atama var, 5018 sayılı Kanun’da değişiklik var. Böyle bir çorba 
kanun… 

BAŞKAN – Evet Sayın Genç, buna bakıyoruz. 
Şimdi, sayın milletvekilleri, Sayın Hamzaçebi’nin belirttiği üzere, onun 

itirazı üzerine yaptığımız araştırma sonunda 499 sıra sayılı Tasarı’nın temel 
kanun olarak görüşülmesi ve bir ve ikinci bölümün hangi maddelerden 
oluşacağı Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisinin ekli listesinde var; 
08/06/2010 tarihli 113’üncü Birleşimde kabul edilmiştir.  

Bizim tabii, şu aşamada Başkanlık Divanı olarak Genel Kurulca kabul 
görmüş, onay verilmiş bir kararı değiştirme yetkimiz yok. Bu önerileri dikkate 
alarak bundan sonra ona göre davranmamız gerektiğini -o ikazınızı da dikkate 
alacağız- bundan sonra Danışma Kurullarında daha dikkatli davranmamız 
gerektiğini anlamış bulunuyoruz. 

Şimdi, kaldığımız yerden devam edeceğiz.  
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İç Tüzük’ün 60’ıncı maddesine göre yerinden yapılacak açıklamalarda söz 
süresinin bir dakikayla sınırlandırılması ve bir milletvekilinin söz 
talebinin yerine getirilmediği nedeniyle Oturum Başkanının tutumu 
hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 126 30.06.2010 713-719 Meral 
Akşener 

Gülşen 
Orhan 

Bayram 
Özçelik 

 
BAŞKAN -  Evet, usul tartışması açıyorum. 
Buyurun. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Lehinde… 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Aleyhinde istiyorum 

efendim. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Sayın Başkan, lehinde istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi, aleyhinde. (CHP sıralarından 

alkışlar)  
Süreniz beş dakika. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 

“Gazze olayı” olarak isimlendirebileceğimiz olaylar konusunda Meclis 
araştırması açılması yönünde bir önergesi vardı. Bu önergenin Danışma 
Kurulu tarafından gündeme alınması yönündeki talebimizin uygun 
görülmemesi üzerine, bugün Sayın Şükrü Elekdağ bir konuşma yaptı burada. 
Bu konuşma üzerine -yine önergenin lehinde ve aleyhinde olmak üzere- siyasi 
parti gruplarını temsil eden arkadaşlarımız görüşlerini açıkladılar. Tabii ki 
önergeyi gündeme alıp almamak Genel Kurulun takdirinde olan bir şey, 
Meclis araştırmasının açılmasına karar verip vermemek Genel Kurulun 
takdirinde olan bir şey. Önergeyi görüşürken burada Sayın Başkanın gayet 
demokratik bir şekilde yönettiği bu oturumda bütün siyasi parti grupları 
görüşlerini ifade ettiler. Onun dışında, söz almak isteyen bütün 
arkadaşlarımıza yine Sayın Başkan gayet demokratik bir şekilde, İç Tüzük 
hükümlerine uygun olarak söz verdiler. Bütün bunları çok güzel, çok olumlu 
davranışlar olarak değerlendiriyorum. Bu bağlamda, Sayın Şükrü Elekdağ’ın 
konuşmalara, özellikle iktidar partisini temsil eden arkadaşımızın yaptığı 
konuşmaya yönelik olarak yapacağı katkı veya ortaya koyacağı eleştiriler bir 
dakikalık bir konuşma süresiyle sınırlandırılınca usul hakkında söz alma 
ihtiyacı duydum ama işin esası şudur değerli arkadaşlar: 
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Mavi Marmara gemisiyle başlayan… 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – İç Tüzük’ün hangi maddesine uymadı 

Başkan? 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Efendim? 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Hangi maddeye uymadı Başkan? “Usul 

hakkında.” diyorsunuz ya! 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Söyledim, bakın, söyledim. 

Sizin görüşünüz var ise çıkar burada ifade edersiniz.  
Bakın, bir dakikayla sınırlandırma yönündeki Sayın Başkanın tutumu, 

diğer parti gruplarını temsil eden arkadaşlarımıza gösterdiği tutumdan, 
toleranstan farklı olduğu için söz aldım ama işin esası şudur değerli 
arkadaşlar:  

Gazze olayında Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti sınıfta kalmıştır. Bu 
olayda herkes kaybetmiştir; Amerika Birleşik Devletleri kaybetmiştir, İsrail 
kaybetmiştir, Birleşmiş Milletler kaybetmiştir, Türkiye Cumhuriyeti 
kaybetmiştir, herkes kaybetmiştir, kazanan yoktur. Sayın Dışişleri Bakanımız, 
stratejik derinliğin dehlizlerinde kaybolurken burada kazanan olmamıştır. 
Belki kazanan, sadece ve sadece, o gemide yolculuk eden vatandaşlarımızdı. 
Dünyaya bir insanlık dersi verdiler. Hükûmetin yaptığı, sadece bunu insanlığın 
vicdanına havale etmek oldu. İktidar partisi sözcüsü, herkesin, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin kınandığını söyledi. Birleşmiş Milletlerin aldığı bir 
kınama kararı yoktur, varsa gelip söyleyin. Siz kendi kendinize oturmuşsunuz 
burada, Amerika Birleşik Devletleri’ni kınamışsınız, hiçbir işe yaramaz. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden bir kınama kararı 
çıkartamamışsınız. Üstelik, bu kadar yüksek perdeden konuştuğunuz hâlde, bu 
yüksek perdeli konuşmanızın arkasında duramayıp, Amerika’ya daha sonra 
milletvekili olan danışmanınızı göndermişsiniz “Amerika’yla aramızı bulun.” 
diye. O zaman peki niye adım attınız? Yaptığınız tek şey, Hükûmetin yaptığı 
tek şey, bu işi vicdana, insanlığın vicdanına havale etmek oldu. Vicdan güzel 
bir şeydir ama vicdanlar, insanlığın vicdanı, insanların vicdanı bu sorunu 
çözemez, vicdanlar bu radikalliği taşıyamaz. Vicdanlardan radikal kararlar 
çıkmaz, radikal kararları hükûmetler alacaktır. Radikal konuşabilirsiniz ama iş 
radikal karar almaya gelince alamıyorsanız o zaman konuşmanızı çıkıp 
tartacaksınız, ölçeceksiniz. Hem burada Gazze olayı nedeniyle yine bütün 
herkesi, muhalefet partilerini bile eleştiren konuşmalar yapacaksınız hem de 
“Gelin, bu konuda bir Meclis araştırma komisyonu kuralım.” önerisini içeren 
masum bir önergeye “hayır” oyu vereceksiniz.  

Parlamento bir araya geldi, bütün siyasi partiler bir araya geldi, bir bildiri 
yayınladı. Bu bildirinin bile arkasında değil iktidar partisi grubu. Ben bugün 
onu gördüm. Bildirinin arkasında değil, bildirinin arkasında ise yapılacak iş bu 
önergeye “evet” demek olmalıydı. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum. Tamamlayın lütfen.  
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın 

Başkan.  
Biz, burada, samimi olmayan bir iktidar partisi tavrı gördük. Buna 

şaşırmıyoruz, birçok olayda bu tavrı görüyoruz.  
Bu vesileyle bu görüşleri ifade etme ihtiyacı duydum. Sayın Başkana söz 

verdiği için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural. (MHP sıralarından 
alkışlar)  

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.  
Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, tabii Sayın Elekdağ’ın yerinden 

söz isteme talebinin, bizim yoklama talebimizle aynı ana geldiği için, 
gerçekten gözden kaçmış olduğunu Sayın Başkan ifade etti. Dolayısıyla bu bir 
yönetim tercihi değil, doğrudan doğruya, mevcut gergin ortam içerisinde bir 
uygulama sonucudur. Dolayısıyla böyle bir konuda Başkanın tutumunun 
doğru olduğunu düşünüyorum.  

Kaldı ki netice itibarıyla Parlamentoda, maalesef, milletvekilleri olarak, 
zannederim buradaki bütün milletvekilleri, aslında bu araştırmanın 
yapılmasını gönülden istiyor, bu konuda İsrail’in bu hatalarını yüzlerine 
vurmayı ve Gazze’ye yardım götüren vatandaşlarımızın arkasında olduğunu 
bu araştırma önergesiyle ortaya koymak istiyor ama ne kadar konuşursak 
konuşalım, anlaşılan o ki parmaklar aleyhte kalkacak. Gönül isterdi ki bugün 
bu araştırmayı yapalım. Neden? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulu olarak sizlerin oylarıyla kabul ettiğimiz bir bildiri var, diyor ki:  

“Türkiye, İsrail'e karşı millî ve uluslararası yargı yollarına başvurmalıdır.  
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Hükûmetinden İsrail ile siyasi, askerî 

ve ekonomik ilişkilerimizi gözden geçirmesini ve gerekli etkin önlemleri 
almasını beklemektedir, insanlık dışı abluka ve ambargonun derhal 
kaldırılmasını beklemektedir.” 

Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece bildiri yayınlayan bir yer olamaz. 
Bu iradesinin arkasında olup olmadığını o gün oylarınızla desteklemişseniz 
bugün de Meclis araştırma komisyonu kurmak suretiyle bunların takipçisi 
olmamız lazım, yoksa, bu Meclisin etkinliği nasıl sağlanacak değerli 
milletvekilleri? Bütün bunları oylarınızla kabul ettiniz. Şimdi, oylarınızla, bu 
yaptığınız bildiriye “Ben takip etmeyeceğim.” anlayışını ortaya koymak doğru 
değildir. Meclis olarak bu konuyu hep beraber, birlikte değerlendirelim. Bu 
konuda şüphe yoktur ki asıl sorumlu İsrail’dir. Bu İsrail’in elini 
güçlendirmeyelim. Gelin, Parlamentoda bütün partilerin oy birliğiyle… Bu 
bildiriye imza koyan partiler gibi sizler de araştırma komisyonuna üye 
vereceksiniz, çoğunluk da sizlerde. 



23. Dönem Usul Tartışmaları (4.8.2007-22.7.2010) 
 

2397 
 

Değerli arkadaşlarım, bunda birbirimizden korkacak bir şeyimiz yok, bu 
milletin saklayacak bir şeyi de yok. Âdeta, bu konuda sorumluların 
bulunmaması için bu çabanın sarf edilmesini doğru bulmuyoruz. O bakımdan, 
araştırma önergesi bence gündeme alınmalıdır. Bunları biraz önce sataşma 
münasebetiyle yaptığım konuşmanın kesilmesinden, süremin yetmemesinden 
dolayı ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, AKP Grubu adına konuşan Hatibin bir diğer yanlışı 
da “Davos’ta Sayın Başbakanın o çıkışını desteklemediniz, diplomatik 
teamüllere aykırı.” dediğini söyledi. Külliyen yalan. Sayın Başbakana orada 
yapılan muameleyi Türk milletine yapılmış bir hakaret kabul ettiğimizi ifade 
ettik ama orada “one minute” dedikten yarım saat sonra İsrail 
Cumhurbaşkanına “Benim tavrım size değildir.” denmesini de yadırgadık. 
“One minute”tan sonra bugün öğreniyoruz ki üç tane askerî tatbikat 
planlanmış bizim haberimiz yok. Bir taraftan “one minute” diyoruz, öte 
yandan da onlarla saman altından su yürütür gibi bu ilişkileri sürdürüyoruz. 
Bunları sorgulamak bizim hakkımızdır ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına 
yapılan bir muameleyi doğru görmediğimizi söyledik. 

Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada bu Gazze’ye yardım götüren insani 
yardım filosunu siyasileştirmek ve bunun üzerinden siyaset üretmek insani 
yardım kavramına ters. Bu durumda size sorarlar, madem öyle 
siyasileştiriyorsunuz, sorarlar: “Adam gibi gönderseydiniz ya gemilerinizle 
birlikte filoları, devlet olarak arkasında olsaydınız ya! (MHP sıralarından 
alkışlar) Niye sivil toplum örgütlerini böyle sürüyorsunuz?” diye söylerler. 
Bunlar, yanlış söylemlerdir. Sivil bir girişimdir. Bu sivil girişimi, bu şekilde 
siyasileştirmek, siyasi rant elde etmek için kullanmak, ondan sonra da kalkıp 
burada açıkçası bu konuda muhalefeti suçlamak. Yaptın mı adam gibi 
yapacaksın, duracaksın. Biz ne isterdik biliyor musunuz?  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Adam gibi yapıyoruz da, bunu adam gibi 

anlayanlar olsun! 
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
OKTAY VURAL (Devamla) - O yardım gemisinin oraya ulaşmasını ve 

oradaki 9 vatandaşımızın bugün aileleriyle birlikte olmasını isterdik. Bundan 
başka dileği olan var mı?  

ŞENOL BAL (İzmir) – Memnunlar onlar. 
OKTAY VURAL (Devamla) - O 9 insan aileleriyle birlikte değil şu anda. 

Peki, bunun sorumluluğu… Neden caydırıcı olamadık, neden engelleyemedik? 
Hepimizin o canları korumamız gerekmiyor mu? Bunun hesabını sormamız 
gerekmiyor mu?  

O bakımdan, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu araştırma önergesinin 
gündeme alınmasının, birlikte imzaladığımız bildiri istikametinde bir kararlılık 
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olacağını ve bu konuda da Türk milletinin ve devletinin menfaatleri 
doğrultusunda Meclisin hareket edeceğinden de hiçbir şüphem olmadığını 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Sayın Başkanın tutumunun lehinde söz aldım. Hepinize saygılarımı arz 
ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Vural. 
İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ aleyhte söz istediler. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Sayın Başkan… 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ünal Bey, oradan 

duyulmuyor, buraya gel de buradan laf at! 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Güzel paslaşma oluyor. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Oradan duyulmuyor, 

buraya gel! 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Güzel paslaşılıyor buradan. 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Elekdağ. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, 

İsrail Silahlı Kuvvetlerinin Mavi Marmara gemisine yaptığı insanlık dışı 
saldırının  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde görüşülmesinde, maalesef 
Türk Hükûmeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve mağdurların hakkını ve 
hukukunu savunamamıştır, bu konuda yeterlilik gösterememiştir. İsrail’in suçu 
teşhir edilmemiştir. İkincisi: Aynı zamanda, uluslararası, tarafsız bir 
sorgulama komisyonu kurulması da sağlanamamıştır.  

Bunun ötesinde, aynı zamanda, İsrail kınanmamıştır. İktidar partisi 
sözcüsü buradan konuşurken biraz önce “Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi tarafından İsrail kınandı.” dedi. Bu doğru değildir, bu gerçek dışıdır. 
Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklaması İsrail’i kınamamıştır. Orijinal 
açıklama metni İngilizcedir değerli arkadaşlarım. İngilizce metinde aynen şu 
ifadeler yer almaktadır: “Konsey, bu bağlamda 10 sivilin ölümüne ve birçok 
kişinin yaralanmasına yol açan eylemleri kınar ve olaylarda hayatını 
kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diler.” Şimdi, burada görüleceği üzere 
İsrail kınanmamaktadır. Ölümlere ve yaralanmalara yol açan eylemler hem 
İsrailli askerleri hem de gemideki direnişçileri kapsamaktadır. O bakımdan 
“eylemler” ifadesi konularak bu şekilde bir anlam verilmiştir açıklama 
metnine.  
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, beni bu konuda rahatsız eden bir husus var, 
eminim bu görüşüme katılacaksınız. Ben Türkiye Cumhuriyeti gibi bir 
devletin hükûmetinin tahrif edilerek tercüme yapılmış bir metne dayanarak 
İsrail’in kınandığını iddia etmesini doğrusu millî gururumuzu rencide edici bir 
hareket olarak görüyorum ve şunu düşünüyorum: Sayın Başbakan bu gerçeği 
bilse, ben eminim, böyle bir tercüme tahrifatına dayanarak İsrail’in 
kınandığını iddia etmekten vazgeçecektir. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, her milletvekilinin görüşlerini ifade 

edebilmesi için yoğun bir gayret içindeyim. Ancak daha önce de ifade ettiğim 
gibi Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerinde Sayın Elekdağ’ın sisteme 
girerek İç Tüzük’ün 60’ıncı maddesine göre pek kısa söz istemelerine rağmen, 
yoklama talebi yapıldığı için, bu talebi sehven göremedim ancak yoklama 
işlemine başladığımız için söz verme imkânı da kalmamıştı. Bu nedenle, 
tutumumda bir aykırılık bulunmamaktadır.  

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkanım, benim lehte söz talebim 
vardı.  

BAŞKAN – Aaaaa! 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Tutumunuzun lehinde talebim vardı Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN – Biliyorum. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Geri çekti. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Hayır, geri çekmedim.  
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Oturum kapanmıştır, 

konuşamazsınız! 
BAŞKAN – Peki, lehte, buyurun Sayın Bozdağ. (AK PARTİ sıralarından 

alkışlar) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Elekdağ’ı demin 

konuşturmadınız Sayın Bozdağ, aynı şeyi siz yapıyorsunuz şimdi! Aynı şeyi 
siz yapıyorsunuz şimdi! Yakışıyor mu! Yakışıyor mu! 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri… 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Elekdağ’a söz 

verdirmediniz! Yakışıyor mu Sayın Bozdağ! 
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, lütfen! Çok rica ediyorum!  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – ...sözlerimin başında hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

2400 
 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Yakışıyor mu Sayın 
Bozdağ, yakışıyor mu!  

BAŞKAN – Bakın, çok rica ediyorum!  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Meclis Başkanının… 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Oturum kapanmıştı! 

Yakışıyor mu ona! 
BAŞKAN – Kapanmadı. Lütfen, rica ediyorum! Lütfen, rica ediyorum! 
Sayın  Bozdağ, buyurun. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Başkanlık Divanının… 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Demin Sayın Elekdağ’ı 

konuşturmadınız! 
BAŞKAN – Ben Sayın Elekdağ’a söz vereceğimi söylemiştim. Esas 

60’ıncı madde üzerinden çıktı tartışma.  
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkanım, 

Beyefendi’ye söylüyorum, Beyefendi’ye… 
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, Sayın Elekdağ’ın söz talebiyle ilgili 

çıkmadı. Sataşma üzerine istenmemişti, 60’ıncı maddeye göre sisteme girdi, 
Sayın Hamzaçebi’yle aramızda olan anlaşmazlık onun üzerinden çıktı. Doğru 
mu efendim? 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Doğru.  
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bozdağ.  
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Başkanlık Divanının tutumu lehinde söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum.  

Grup önerisi üzerinde görüşmeler bitip oylamaya geçildiği sırada 
yoklama talebinde bulunuldu, bu sırada da Sayın Elekdağ’ın İç Tüzük 60’a 
göre söz talebi oldu ama Divanın bunu görmediği anlaşıldı.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Bozdağ, aynı sırada 
talep yapılmadı, daha önce yapıldı. Yapmayın! 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Şimdi, yoklama talebine başlandığı için, 
başlanan işlem bittikten sonra Başkanlık Divanı bu sözü kullandırabilir. Zaten 
Başkan da bu sözü kullandıracağını, Sayın Elekdağ yerinden söz talebinde 
bulunduğu için İç Tüzük 60’a göre söz vereceğini ifade etti. Buna rağmen 
“Sataşma var.” diye Sayın Grup Başkan Vekili “69’a göre söz verin.” dedi. 
Hâlbuki, Sayın Vekil, 69’a göre değil, 60’a göre söz istedi. Dolayısıyla burada 
Başkanlık Divanının tutumu doğru bir tutumdur, İç Tüzük’e uygun bir 
tutumdur. Ben bunu ifade etmek istedim. 
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İkinci husus: Tabii, Mavi Marmara gemisiyle ilgili yaşananlar hususunda 
burada pek çok değerlendirmeler yapıldı, herkes bu vesileyle Hükûmeti 
eleştirmek için bunu da bir vesile ittihaz etti.  

Tabii, hepimiz ve herkes biliyor ki Mavi Marmara’da yaşanan olay ve o 
gemide bulunan kişiler sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ibaret 
değildi, dünyanın değişik ülkelerinden Gazze’de yaşanan insanlık dramına, 
Filistin’de yaşanan olaylara dünyanın dikkatini çekmek isteyen gönüllü 
insanlardan oluşuyordu. Tabii onların da tabi olduğu, vatandaşı olduğu ülkeler 
vardı.  

İnsanlık dışı saldırı vuku anından itibaren hakkın ve haklının sesi olan tek 
hükûmet var, o da Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetidir. Bütün kurum ve 
organlarıyla Hükûmet bu noktada konması gereken tavrı koymuştur. Başta 
Sayın Başbakan, yurt dışı seyahatindeydi, seyahatini kesti döndü. Başbakan 
Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın başkanlığında bir zirve toplandı, bu krizi 
yönetmek üzere çalışmalarına devam etti ve arkasından, Türkiye, İsrail’le olan 
ilişkilerini gözden geçirme kararı aldı, büyükelçiyi geri çağırdı. Bakıyorsunuz, 
spor müsabakaları orada, takımımız orada, iptal edildi. Türkiye ile İsrail 
arasında yapılması öngörülen üç tane askerî tatbikatın iptal edildiğini 
görüyoruz. Bu konuda insanlığın vicdanının sesi olan, insanlıktan yana tavır 
koyan hükûmet Türk Hükûmetidir, en üst düzeyde, en üst perdeden tavır 
konmuştur.  

Sadece Türkiye’de değil, Birleşmiş Milletler Konseyini de acil toplantıya 
çağırarak Konseyden İsrail’in saldırısıyla alakalı bir başkanlık açıklaması 
almış, kınama mahiyetinde bir açıklamayı temin etmiştir. Öte yandan, İslam 
Konferansı Örgütü Bakanlar Konseyine olağanüstü toplantı çağrısında 
bulundu ve burada da bir kınama kararı çıkarılmıştır. Öte yandan, NATO 
Genel Sekreteriyle görüşülerek NATO Konseyinden saldırıyı kınama kararı 
alınmıştır. Öte yandan, yine hem milletvekillerimizin hem de Hükûmetimizin 
çalışmaları neticesi, Akdeniz Ülkeleri Parlamenterler Asamblesinden, Avrupa 
Akdeniz Ülkeleri Parlamenterler Asamblesinden, Avrupa Parlamentosundan, 
Asya Parlamenterler Asamblesinden, Avrupa Konseyi Parlamenter 
Asamblesinden ve buralardan kınama kararları yayınlanması temin edilmiş ve 
Türkiye’nin tavrı sadece kendi tavrı değil, uluslararası toplumu ve dünya 
ülkelerini de bu tavra ortak etme noktasında çalışmalar yapmış, bütün dünya 
ülkelerini ve uluslararası toplumu İsrail’in ortaya koyduğu terör karşısında tek 
ses olmaları için en yoğun çabayı, en yoğun gayreti gösteren ülke Türkiye, en 
yoğun çabayı gösteren hükûmet Türk Hükûmeti ve onun Başbakanı, AK 
PARTİ Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’dır.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bitiriyorum. 
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Eğer burada bir değerlendirme yapılacaksa, İsrail’e karşı tavır konup 
Türk Hükûmetinin elini güçlendirmek, Hükûmeti insanlıktan yana, insanlığın 
vicdanından yana, haksızlığın karşısında koyduğu tavırdan dolayı alkışlamak, 
takdir etmek lazım. 

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Bu dediklerinize inanıyor musunuz? Ne 
yaptınız İsrail’e? 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Yoksa bunu vesile ederek Hükûmeti 
eleştirmek, Hükûmeti bu yaptıklarının altında ezmek gibi bir düşünce olursa o 
da iyi niyetli bir yaklaşım olmaz.  

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – 9 can gitti, 9 can! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK 

PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bozdağ. 
Tutumumda bir değişiklik yoktur. 
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Bursa’da teknik üniversite kurulmasına ilişkin muhalefet partisi 
milletvekillerine ait kanun teklifinin 506 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla 
Komisyonda birleştirilmemesi nedeniyle bu kanun tasarısının 
görüşülmemesi gerekirken işleme alınması nedeniyle Oturum Başkanının 
tutumu hakkında  

 
D YY B Tarih Sayfa Başkan Katip üye Katip üye 

23 4 130 07.07.2010 823-828 Nevzat 
Pakdil 

Fatih 
Metin 

Murat 
Özkan 

 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

usul tartışmasıyla ilgili söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu 506 sıra sayılı Kanun Teklifi ve Kanun Tasarısı’yla ilgili bu 

Komisyonda birleştirmeler yapılırken bizim 3 Bursa Milletvekili, Milliyetçi 
Hareket Partisi Bursa Milletvekili olarak 25/4/2008 tarihinde verdiğimiz ve 6 
Mayıs 2008 tarihinde de Komisyona Meclis Başkanlığı tarafından havale 
edilen kanun teklifimiz dikkate alınmamıştır. Üstelik bu kanun teklifimiz de 
bire bir bu kanun tasarısında ifade edildiği gibi Bursa’da bir teknik üniversite 
kurulmasıyla alakalıdır.  

Tabii bu kanun tasarısına Bursa’da teknik üniversitenin eklenmesiyle 
alakalı safahata baktığımızda, bizim verdiğimiz teklifle alakalı safahatı yan 
yana koyduğumuzda şöyle değerlendirebiliriz: Bizim teknik üniversitenin 
Bursa’da kurulmasıyla alakalı ta 2007 seçimlerinde yayınladığımız 
taahhütlerimizde mevcuttur. Yani dolayısıyla biz Bursa’da Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak Meclise gittiğimizde, Bursa’daki yapacaklarımızla alakalı, 
Bursa’nın vizyonuyla alakalı neler yapmamız gerektiğini ortaya koyarken bir 
tanesi de Bursa’da ikinci bir teknik üniversite kurulmasıydı ve bu 
taahhüdümüzü yerine getirmek adına biz bu kanun teklifini Meclise verdik 
ama maalesef burada dikkate alınmadı. Ama kanun tasarısında, bu kanun 
tasarısına eklenen Bursa’daki ikinci üniversiteyle alakalı maalesef iktidar 
partisi mensubu arkadaşlarımız ancak ne zaman düşündüler? Bursa’da bir 
kamuoyu oluşmaya başladı. İşte Gemlik bir üniversite istedi, arkasından 
İnegöl bir üniversite istedi. Daha sonra sadece bu tartışmalar. Bu tartışmalar 
Bursa’ya ikinci bir üniversite kurulmasıyla alakalıydı. Bakın, bunun bile bir 
vizyonu, ne olması gerektiği üzerinde tartışmalar yoktu. Sadece bölgelerindeki 
arkadaşlar kamuoyu oluşturmak için Meclise geldiler, ziyaret ettiler, 
milletvekillerine geldiler, ziyaret ettiler, bu tartışmalar bu şekilde başladı. 
Arkasından da Sayın Faruk Çelik’in -Bursa’dan Milletvekili ve Sayın 
Bakanın- Bursa’da ikinci bir üniversitenin kurulacağıyla alakalı bir 
açıklamasıyla, çok sonra yani 2009 yılının sonlarına doğru ancak bu 
üniversitenin kurulmasıyla alakalı girişimlerde bulunuldu ve yine şükürler 
olsun ki Bursa’da ikinci bir üniversite ve yine bizim ortaya koyduğumuz 
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vizyona uygun da, teknik üniversite kurulmasıyla alakalı da kanun tasarısı 
geldi. Bundan dolayı elbette memnuniyet duyduk. Yani bunu da buradan ifade 
edelim. Yarın bu konuşmalarımızda, burada işaret edeceğiz. 

Bakın, ben Bursa Milletvekili olarak şuradan bir şeyi daha ifade etmek 
istiyorum: Biraz önce Sayın Bakan Faruk Çelik buradaydı. Meclise 
girdiğimizde, arkadan Bakanlar Kurulu açıklandığında, 3 Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa milletvekili olarak -belki de Sayın Faruk Çelik’i ilk ziyaret eden 
milletvekillerindendik- randevu aldık kendisinden, ziyaret ettik ve kendisini 
tebrik ettik, başarılar diledik. Ancak orada kendisine bir şey dedik. Dedik ki: 
“Bizler her ne kadar muhalefet partisi milletvekiliysek de Bursa’yla ilgili 
yapılması gerekenlere yapıcı bir muhalefet yapmak adına, destek vermek 
adına zaman zaman bir araya gelelim, Bursa’nın konularını konuşalım ve 
örnek bir şehir olarak da, milletvekilleri olarak da diğer arkadaşlara bu 
çalışmalarımızı aktaralım.” 

Bakın, 22 Temmuzda üç senemizi dolduracağız. Sayın Bakana buradan 
ben -duyar mutlaka- sitemlerimi iletiyorum. Sadece bir defa bir iftar 
programına davet etti, icabet ettik. Bir de Sayın Recep Altepe -Büyükşehir 
Belediye Başkanı- geldi, bir brifing verdi, yine davet ettiler, yine icabet ettik 
ama Sayın Bakan Bursa’yla ilgili meselelerde bir defa bile bizi davet etme 
gereğini duymadı. Tabii ki böyle olunca konular buralara gelir, bizim 
katkılarımız da dikkate alınmaz, bu tartışmalar da devam eder gider. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Sayın Özensoy, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Tamamlıyorum.  
Biz, bugüne kadar -Bursa milletvekili arkadaşlarımız da bilirler- 

muhalefet partisi milletvekili olarak hiçbir zaman gereksiz bir tartışmanın 
içerisine hiç girmedik, hiçbir zaman kavga da etmedik. Kamuoyu da bilir 
Bursa’da, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri 
de aynı şekilde. Bursa’da uyumlu bir hizmet noktasında elimizden geleni 
yapmaya çalıştık, eleştirilerimiz hep yapıcı oldu. Bundan sonra da böyle 
olacak ama lütfen bizlerin de muhalefet milletvekili olarak ortaya 
koyduğumuz çalışmaları dikkate almalısınız. Bundan böyle, bugün bu usul 
tartışmasında da Sayın Başkan hassasiyet gösterir, bu yanlışlığı düzeltirse de 
bundan memnuniyet duyarız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Özensoy. 
Lehte Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu. 
Buyurun. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, usul tartışması açtığınız için lehinizde konuşuyorum ama 
beni dinledikten sonra tavrınızda ısrar ederseniz aleyhinizde olacağım, bunu 
söylüyorum. Beni dinledikten sonra aynı tavrınız devam ederse aleyhinizde 
olacağım. 

Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Başkan dedi ki 
“MHP’li üyeler muhalefet şerhi vermiş.” Hayır, Plan ve Bütçedeki hiçbir 
Milliyetçi Hareket Partili arkadaşım hangi milletvekilinin kanun teklifi 
verdiğini bilmiyor ki, bilmiyor. Hangi milletvekilinin aynı konuyla ilgili, 
üniversite kurulmasıyla ilgili, Bursa milletvekillerimizin kanun teklifi 
verdiğini nereden bilsinler? MHP’li Komisyon üyeleri veya bizler… Bizlere, 
kesinlikle, hangi milletvekilinin, belki sizlerden hangi milletvekilinin bu 
konuda kanun teklifi olduğunu… Bir kere Komisyon böyle bir bilgi vermiyor.  

Geçen gün Meclis personeliyle ilgili bir konu geldi. Benim de bu konuda 
verdiğim bir kanun teklifi vardı. Bu torba var ya meşhur torba, hep torbaya 
koydular ya. Geliyor torbaya koyuyorlar, geliyor torbaya koyuyorlar ama 
milletvekillerinin verdiği tekliflerin hiçbiri torbaya gelmiyor. Ben dedim ki 
“Benim de bu konuda bir teklifim var.” “O zaman getirin.” dediler, ben 
söyledikten sonra.  

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan; Plan ve Bütçe Komisyonu hangi 
milletvekilinin, hangi konuda kanun teklifi olduğu bilgisini hiçbir 
milletvekiline vermiyor. Bir kere bunu herkes bilsin.  

İki: Hangi milletvekilinin, kanun teklifi vermeyen bizler, Plan ve Bütçe 
Komisyonu ve Milliyetçi Hareket Partili, Cumhuriyet Halk Partili üyeler 
nereden bileydik de aynı konuda Bursa’da bir üniversite olduğunu? Onun için 
milletvekili özgürlüğüne ipotek koyuyorsunuz siz. Milletvekillerinin verdiği 
kanun teklifini birleştirmemekle özgür iradesini yok ediyorsunuz.  

Şimdi, başka bir konuya dikkatinizi çekeceğim. Hükûmet, daha önce 
“Plan ve Bütçe Komisyonuna vakıf üniversiteleri gelmeyecek, tamamı Millî 
Eğitim Komisyonuna gidecek.” dediler ve hiç getirmediler ama her nedense 
yine Plan ve Bütçe Komisyonuna vakıf üniversitesi getirdiler. İtiraz ettik: “Ya, 
kardeşim, hani Plan Bütçe Komisyonunun yetkisinde değildi vakıf 
üniversitesini konuşmak, burada Millî Eğitim Komisyonunun göreviydi?” 
Ama, her ne hikmetse Antalya’da kurulan üniversiteyi getirip buraya soktular 
yine ama onu hemen birleştirdiler. Başka milletvekillerinin teklifini 
birleştirmiyorlar, bunu birleştiriyorlar. 

İki: Hükûmetin teklif ettiği bir metinde Kayseri’de kurulacak üniversite 
“Kayseri Üniversitesi” olarak var arkadaşlar kanun metninde. Hükûmetin 
teklif ettiği metne bakın. Bence burada Sayın Abdullah Gül’e Hükûmet üyeleri 
bana göre hata yapmıştır. Sayın Hükûmet bunu önermiyor, bir milletvekili 
öneriyor ve Komisyon kabul ediyor. Vallahi, Sayın Cumhurbaşkanı herhâlde 
Hükûmet üyelerine kızmıştır. Onlar önermiyor, bir milletvekilinin önerisiyle 
bu kabul ediliyor.  
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Onun için, değerli arkadaşlarım, vakıf üniversiteleri Millî Eğitim 
Komisyonundan bundan böyle alınacak mı? Bundan böyle acaba vakıf 
üniversiteleri Plan Bütçeye mi gelecek? Biz de şaşırdık. Acaba bu 
üniversitenin bir ayrıcalığı mı vardı da hemen, apar topar Plan Bütçeden 
geçirilmeye çalışıldı?  

Onun için, Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerimin özgür iradesine 
ipotek konmuştur. Onların verdiği teklifler birleştirilmeyerek bu yasa eksiktir. 
Bu nedenle, Sayın Başkanım usul hakkında tartışmada lehlinizde 
konuşuyorum ama hâlâ daha kararınızı değiştirmezseniz aleyhinizde olacağım. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Evet, aleyhte Sayın Oktay Vural. 
Sayın Vural, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)  
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Tabii, yani, burada, aslında yaptığımız iş bir usul tartışmasının ötesinde 

bir milletvekilinin, milletin iradesiyle, oylarıyla gelen bir milletvekilinin 
elinde bulunan hakkın nasıl gasbedilebileceğine ilişkin itirazımızdır.  

Bütün milletimiz, hepimiz, vatandaşımızın yanına gidiyoruz. Vatandaş 
diyor ki: “Sayın milletvekilim benim bu yöremin sıkıntısını dile getir, sesim 
ol, sözcüm ol.” Milletvekili geliyor buraya, ya gündem dışı konuşma ya 
sorularla onu getiriyor. “Benim bir sorunum var, yöremizin bir sorunu var. 
Nasıl çözersiniz?” diyor. “Kanun teklifi veririm.” diyor. Kanun teklifini 
veriyor. 

Şimdi, milletvekili, kanun teklifini vermiş, 2008 yılında, 28 Nisan 
2008’de vermiş ve bu konularla ilgili gündeme alma konusunda komisyonun 
yetkisi vardır. Zaten bugüne kadar maalesef bir tane muhalefet milletvekilinin 
teklifi de kanunlaşmış değildir, hepsi AKP’li vekillerin kanunlaştı. Bu şekilde 
AKP’li vekillerin verdiği kanun teklifleri rahatlıkla geçiyor, Milliyetçi Hareket 
Partisi ya da bir başka gruba mensup milletvekillerinin kanun teklifleri 
gündeme alınmıyor. Hadi gündeme almıyorsunuz, usulen bir yeri var, haksız, 
yanlış, usulen bir yeri var; Peki, gündeme aldığınız konuyla ilgili verdiği 
kanun teklifi... O da gündeme alınmıyor. Niye? Orada AKP Grup Başkan 
Vekili... Ne diyor burada? Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın var. Olur mu canım, bu milletvekilleri 
kim ya! Muhtemelen, iktidar partisinden milletvekillerinin de verdikleri 
vardır. Kim takar sizi ya! Vardır, inanıyorum vardır, almamışlardır ama. E, 
yazık ya! Ne var… Bir tek isimleri geçecek. Gidecek yöresine diyecek ki: 
“Ben verdim kardeşim.” Yani bu hakkı bile elinden alınan ve burada otoriter, 
bürokratik bir yaklaşım, milletin iradesini yok sayan bir yaklaşım nasıl olur da 
demokratik olur? Ya, bu demokratik değil ya! Demokrasiden bahsediyoruz, 
milletvekilinin verdiği kanun teklifini, konusu olmasına rağmen gündeme 
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almıyor. Üstelik gündeme alırken bile Mustafa Elitaş’ın kanun teklifi yok, bir 
önerge veriliyor.  

Bakın, değerli milletvekilleri, raporda söylüyor aynen, raporda diyor ki: 
“Kanun tasarısının görüşmelerine başlanmıştır.” Birleştirme işlemi yok. 
Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Birleştirmeye kalkıyor, önergeyle bu 
getiriliyor yani değişiklik önergesi. Zaten değişiklik önergesi her zaman 
verilebilir ama önemli… O zaman bu ismi nasıl koydunuz siz orada? Siz 
gündeme almadığınız bir konuyla ilgili kanun tasarısını görüştünüz. Orada 
yapmanız gereken “kanun tasarısı ve bunların, bunların gündeme alınması” 
deseydiniz isminde de koyardınız yani dolayısıyla böyle bir usul haksızlık 
olmuştur. 2008 yılında… İki yıl ya, elinizi vicdanınıza koyun ya! İki yıl 
bekliyor orada, iki yıl.  

Kanun teklifi geldi: “Bursa Teknik Üniversitesi” O zaman belki 
akıllarında bile yoktu, milletvekillerimiz bunu dile getirdi.  

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Yoktu, yoktu. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Yoktu. İki yıl sonra gündeme alınıyor, 

isim yok, teklifi dikkate alan yok. Yani burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
milletvekilleri, zurnanın son deliği değil ki! Ya, bu milletvekili ya! Yani böyle 
bir şeyi hazmetmemiz mümkün değil değerli arkadaşlarım. Takmıyor ya! Soru 
sor, takmaz. Yani Sayın Başkan orada... Biz milletvekiliyiz. Buraya herkes 
gelir, hesap verir, burası milletin yeridir. Millete herkes hesap verecek. Sayın 
Başkan, Sayın Bakan lütfeder gelir, verecek bilgi. Aa, lütfetmişler yahu! 
Görev…  

Değerli arkadaşlarım, bu Meclisin ve milletvekillerinin saygınlığını 
korumak hepimizin görevi. Eleştirilerimiz olacak ama hakkını ve hukukunu 
yok saymamız mümkün değil. Dolayısıyla, çok medeni bir öneri getirdim. 
Dedik ki: Yapılacak iş belli. Bu, komisyona çekilsin. Yapılacak iş son derece 
açık ve seçik: Birleştirecekler, ilk sayfayı değiştirecekler, bu birleştirme 
işleminden sonra burada konuşmaya başlayacağız.  

Geldik, işte, bugün saat on iki, bitiyor. İnşallah, Sayın Başkan bu usul 
tartışması sonucunda bir düşüncesini ifade etmez… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.  
OKTAY VURAL (Devamla) – …çünkü akşamın bu vaktinde vereceği 

kararın hayırlı olacağını düşünmüyorum. Aklıselimle hareket edip 
milletvekillerimize, kim olursa olsun, sizin de milletvekilleriniz olabilir ama 
bir milletvekilinin bu konuda… Bu intihal yahu! İntihal yani. Yani onu 
almışlar, koymuşlar, ismini bile yazmıyorlar. Yani yazmıyorlar. Yani noterle 
mi getirtelim bunu ya? Sayın Bakanı, noterle mi getirtelim bunu? Böyle bir 
şey kabul edilebilir mi?  
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Dolayısıyla, böyle bir kanun tasarısı ve teklif birleştirmesi AKP Grubuyla 
ilgili yapılırken diğer partilere mensup milletvekillerinin önergelerinin işleme 
alınmaması yasama iradesini yok saymaktır. Yasama iradesini yok sayan bir 
işlemin burada görüşülmesi kabul edilemez. Bu bilfiil ayrımcılıktır.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
OKTAY VURAL (Devamla) – O bakımdan, teklifimizi yeniliyoruz. 

Üniversitelerin kurulması hayırlı olur, itirazımız yok. Bununla ilgili 
görüşlerimizi ifade eder, el birliğiyle çıkartırız ama gelin, bunu, böyle bir 
tartışmaya endekslemeden, herkesin hakkını vererek çözümleyelim diye 
önerimizi ifade ediyoruz.  

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural.  
Lehte Sayın Suat Kılıç, Samsun Milletvekili.  
Buyurun Sayın Kılıç. (MHP sıralarından “süre bitti” sesleri) 
Sayın Kılıç, üç dakikada tamamlarsanız süremiz dolmamış olur.  
SUAT KILIÇ (Samsun) – Siz yine de uzatın, tedbirli olun Sayın Başkan.  
BAŞKAN – Üç dakika içinde tamamlayın lütfen, hatta sürenizi de üç 

dakika yapayım ben. 
Buyurun efendim.  
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Zaten söyleyeceği bir şey yok.  
SUAT KILIÇ (Samsun) – Dinle söyleyeceklerimi, görürsünüz.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Eğer uzatırsanız efendim, karar yeter sayısı 

isteriz.  
SUAT KILIÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; açılan 

usul tartışmasında Başkanlığın tutumu lehine söz almış bulunuyorum.  
Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 35’inci 

maddesinin birinci fıkrası çok açık, net, bu gibi durumlarda Plan ve Bütçe 
Komisyonunun neyi uygulaması, neye karar vermesi gerektiğini ortaya 
koyuyor. Ancak, aynı zamanda gündemde olan kanun tasarı ve teklifleri de 
var. Burada iktidar-muhalefet ayrımı yapılmadığı, bazı iktidar partisi 
milletvekillerinin de Yükseköğretim Kurulu Kanunu’nda değişiklik öngören 
kanun tekliflerinin aynı kapsamda Plan ve Bütçe Komisyonunda işleme 
konulmadığını örnekleriyle beraber ifade edeceğim.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Ayıp, ayıp! Milletvekili memurun mu senin? 
SUAT KILIÇ (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, “Madde 35...” 
BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – Yaptığınız ayıp.  
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OKTAY VURAL (İzmir) – Memurun mu senin milletvekili?  
SUAT KILIÇ (Devamla) – “Madde 35- Komisyonlar, kendilerine havale 

edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul veya 
reddedebilirler; birbirleriyle ilgili gördüklerini birleştirerek görüşebilirler ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca kendilerine ayrılan salonlarda toplanırlar.” Yani, birbiriyle 
alakalı olanları görüşme noktasında Komisyonun takdiri var.  

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Buna kimsenin itirazı yok. 
SUAT KILIÇ (Devamla) – Ta ki ne zamana kadar? Plan ve Bütçe 

Komisyonu üyesi bir milletvekili bu konuyu orada gündeme getirirse veya 
kanun teklifi sahibi olan milletvekilinin Plan ve Bütçe Komisyonuna bir 
müracaatı olursa, bu durumda Komisyon Başkanlığının takdir yetkisi ortadan 
kalkar (MHP sıralarından gürültüler) ve İç Tüzük’ün 35’inci maddesinin 
birinci fıkrasına göre hareket zaruri hâle gelir.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Bilmiyorsun.  
SUAT KILIÇ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bir diğer konu: Örnekler 

var. AK PARTİ Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 3 milletvekilinin aynı 
şekilde YÖK Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi var. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Elitaş’ın önergesi mi var?   
SUAT KILIÇ (Devamla) – AK PARTİ Konya Milletvekili Orhan Erdem 

ve 3 milletvekili.  
RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Elitaş geldi mi Suat Bey?  
SUAT KILIÇ (Devamla) – Bir diğeri, AK PARTİ Edirne Milletvekili 

Necdet Budak tarafından verilmiş olan yine YÖK Kanunu’nda değişiklik 
öngören bir kanun teklifi var. Bunların hiçbiri birleşmedi.  

Değerli arkadaşlar, burada şunu ifade edeyim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Ne yapıyorsunuz? Ayıp, ayıp! 
SUAT KILIÇ (Devamla) – Dinleyin.  
Bu kanunu görüşmeye başladık, yarından itibaren devam edeceğiz. Bursa 

Milletvekili Arkadaşımızın vermiş olduğu kanun teklifi de elbette ki değerli 
bir kanun teklifidir, konuşmalar sırasında ifade edilir...  

OKTAY VURAL (İzmir) – Elitaş’ın ismini çıkarın bir kere.  
SUAT KILIÇ (Devamla) – …bu birlikteliğe vurgu yapılır. Bu ürün, ortak 

bir ürün olarak ortaya konur. Bursa Teknik Üniversitesi hepimizin başarısı 
olur, AK PARTİ, CHP, MHP.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Kardeşim, burada yetkimizi gasbettirmeyiz, 
hakkımızı, hukukumuzu yedirmeyiz.  



Dr. İrfan Neziroğlu 
 

2410 
 

SUAT KILIÇ (Devamla) – Erzurum Teknik Üniversitesi, Konya Teknik 
Üniversitesi hepimizin başarısı olur. Antalya Uluslararası Üniversitesi, Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi… 

OKTAY VURAL (İzmir) – Bir haftada çıkartırsınız bunu! 

SUAT KILIÇ (Devamla) – …İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi yarın takınacağımız tutumla, kanuna sağlayacağımız 
destekle değerli arkadaşlar, hepimizin ortak ürünü olur. 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Suat Bey, bari özür dileyin! 

SUAT KILIÇ (Devamla) – Kimsenin böylesine ulusal bir konuda ve 
hepimizin millete hizmet beklentisine cevap veren bir meselede bir diğerinin 
hukukunu yok sayması mümkün değildir.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Özür dileyin, özür. 

SUAT KILIÇ (Devamla) – Yarın çıkaracağımız bu kanunla kurulacak 
olan 7 üniversite ve 1 vakıf üniversitesi hepimizin ortak eseri olacaktır. 
Başkanlığın tutumu doğrudur, yerindedir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışla) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, Sayın Kılıç bu talebin 
teklifi yapanlar tarafından getirildiğini söyledi, külliyen yalan. Mustafa 
Elitaş’ın bunun birleştirilmesiyle ilgili bir tane önergesi yoktur.  

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, tutumumda bir değişiklik olmamıştır. 
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• Görüşülen maddeyle sonraki iki maddeyi birleştiren önergenin işlemi.........1065(17) 
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• GK gündemindeki teklifin önergeyle tasarıya eklenip eklenemeyeceği.......2237(23)  
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çekilmesi............................................................................................2361(23) 
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Disiplin cezaları 
• Disiplin cezasının uygulanması...........................................................760(16) 
• Meclis Başkanının disiplin cezasına ilişkin tezkeresinin birleşimi yöneten 

Başkan tarafından işleme konulmaması.............................................1290(19) 
 
Doğrudan Genel Kurul gündemine alınma önergesi (tasarı/teklif) 
• Görüşmelerin usul görüşmesine tabi olup olmadığı..............................65(15) 
• Görüşmelerde komisyonun temsili......................................................255(15) 
• Doğrudan Genel Kurul gündemine alınan bir tasarı/teklifin bir maddesinin 

görüşmeler sırasında komisyona geri çekilip çekilemeyeceği.............274(15) 
• Doğrudan Genel Kurul gündemine alınan bir tasarı/teklifin tümünün 

görüşmeler sırasında komisyona geri çekilip çekilemeyeceği.............282(15) 
• Olağanüstü toplantıya konu 2 önergenin nasıl işleme alınacağı.......313(15), 334(15) 
• Verilen değişiklik önergesi hakkında konuşma yapılıp yapılamayacağı.........374(15) 
• Esas komisyonun görüşmediği ve doğrudan GK gündemine alınan teklifin 

Genel Kurul görüşmelerinde komisyon sıralarında tali komisyonun oturup 
oturamayacağı......................................................................................412(15) 
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Genel Kurul (GK) Gündemi 
• Gündemin belirlenmesi......................................................................2273(23) 
• Genel Kurulda Salı günü denetim konularının, Çarşamba ve Perşembe 

günleri kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerin 
görüşülmesine ilişkin grup önerisinin usule uygun olup olmadığı....1168(18) 

• Gündeme alınma için 48 saatlik süreye Cumartesi Pazar’ın dâhil olup 
olmadığı...............................................................................................842(17) 

• Görüşmesi yarım kalan KHK’nın görüşmeleri tamamlanmadan gündemin 
diğer maddelerine geçilmesi..............................................................1322(19) 

• Sözlü soru önergesinin Genel Kurul gündeminden çıkartılması.......1148(18) 
• Konusu gensoru önergesiyle aynı olan sorunun gündemden çıkartılması....1148(18) 
• Komisyonda belli bir saate kadar görüşmeleri tamamlanamayan teklifin 

grup önerisiyle Genel Kurul gündemine alınıp görüşülmesi (olağanüstü 
toplantı)..............................................................................................1045(17) 

• Dağıtılan Meclis soruşturması raporunun, Anayasa ile İçtüzüğün ilgili 
maddeleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle hangi gün gündeme alınıp 
görüşüleceği.......................................................................................1679(21) 

 
Genel Görüşme Önergesi 
• Gelen Kâğıtlarda yayımlanmayan fakat GK’un bilgisine sunulan genel 

görüşme önergesinin görüşülebileceği...............................................2139(23) 
 
Genel Seçim/Ara Seçim 
• Kanunla seçim tarihi belirlendikten sonra Meclis kararı ile de belirlenmesi.........1459(19) 
• Alınmış seçim kararının iptal edilmesine ilişkin bir siyasi parti grup önerisi....1600(20) 
• Ara seçime ilişkin teklifin görüşmelerinin belli bir saate kadar Anayasa 

Komisyonunda tamamlanamaması halinde grup önerisiyle Genel Kurulda 
görüşülmesi........................................................................................1045(17) 

 
Gensoru Önergesi 
• Gündeme alınması kabul edilen gensoru önergesinin görüşme gününün 

tespit edilmesi......................................................................................682(16) 
• Verilişinden sonraki üç birleşim içerisinde görüşülür ibaresinin okunduğu 

günden sonraki üç birleşim olarak anlaşılması gerektiği.....................582(15) 
• Hakkında gensoru açılması istenen bakan yerine Başbakan veya 

görevlendireceği bir bakanın konuşması...........................................1158(18) 
• Gensoru önergesinin görüşmelerinin yarım bırakılıp başka işe geçilmesi.......749(16) 
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Gündem dışı konuşma 
• Gündem dışı konuşmanın içeriğine Başkanın müdahale etmesi....777(16), 1132(18) 
• Gündem dışı konuşma sürelerinin Başkan tarafından çok uzatılması...........1310(19) 
• Bakanın gündem dışı söz talebinin olağanüstü acele hale ilişkin olup 

olmadığı...............................................................................................563(15) 
• Bakanların şahısları adına gündem dışı konuşma yapabilecekleri....1119(18) 
• Aynı birleşimde birden fazla bakana hükümet adına gündem dışı söz verilip 

verilemeyeceği.....................................................................................805(16) 
• Gündem dışı konuşma yapan bakana soru sorulup sorulamayacağı....811(16) 
 
Havale 
• Görüşülmekte olan kanun tasarısının havalesine itiraz.........712(16), 976(17) 
• Bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı 

tezkeresi GK’un bilgisine sunulmadan kanunun ilgili komisyona havale 
edilebileceği.......................................................................................1955(22) 

 
Hükümet programı 
• Hükümet programının görüşme gününün Danışma Kurulu yerine Başkanlık 

Divanınca belirlenip belirlenemeyeceği............................................1211(18) 
• Hükümet programı üzerinde şahsı adına yapılan sözlü ve yazılı söz 

taleplerinin nasıl sıralanacağı.............................................................1378(19) 
 
Hükümetin ve Komisyonun temsili.........................................................43(15) 
• Hükümet bulunamayınca birleşime ara verilmesi................................841(17) 
• Komisyonların sözcü tarafından temsil edilip edilemeyeceği...........2024(23) 
 
Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi 
• Komisyonların sözcü tarafından temsil edilip edilemeyeceği...........2024(23) 
• Hükümet bulunamayınca birleşime ara verilmesi................................841(17) 
• Komisyon kararı alınmadan komisyon başkanının gündemdeki tasarı/teklifi 

komisyona geri çekip çekemeyeceği...................................................704(16) 
• Komisyonda belli bir saate kadar görüşmeleri tamamlanamayan teklifin 

grup önerisiyle Genel Kurul gündemine alınıp görüşülmesi (olağanüstü 
toplantı)..............................................................................................1045(17) 

• Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilen 
kanunun sadece Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayan maddelerinin 
görüşülmesi.......................................................................1660(21), 1688(21) 
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• Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilen kanunun 
bütün maddelerinin görüşülmesine grup önerisiyle karar verilmesi..............1880(22) 

• Anayasanın 138 inci maddesi gereği TBMM’de yargı yetkisinin 
kullanılmasına ilişkin görüşme yapılamayacağından bahisle bir teklifin 
görüşülüp görüşülemeyeceği.............................................................2150(23) 

• Bir kanun tasarısının bir maddesi ile de bir KHK yürürlükten kaldırıldığı 
için temel kanun olarak görüşülüp görüşülemeyeceği.......................2206(23) 

• Bir maddede birden fazla kanunda veya aynı kanunun birden fazla 
maddesinde değişiklik yapılması halinde fıkraların ayrı madde olarak 
görüşülüp görüşülmeyeceği...............................................................2392(23) 

• Komisyonda aynı mahiyetteki teklifle birleştirilmeyen tasarının GK’da 
görüşülmesine itiraz...........................................................................2403(23) 

• Kalkınma planı görüşmelerinin belirlenen sürede tamamlanamaması halinde 
görüşmelere devam edilip edilemeyeceği............................................725(16) 

• Yetki kanununa ilişkin kanun teklifinin öncelikle görüşülüp 
görüşülemeyeceği................................................................................400(15) 

 
Kapalı oturum 
• Kapalı oturum önergesi okunduktan sonra gerekçenin kapalı oturumda 

görüşüleceği.........................................................................................589(15) 
 
Karar Yeter Sayısı 
• İşaretle oylamada istem üzerine karar yeter sayısının aranacağı.......1017(17) 
• Divan üyeleri arasında ihtilaf yoksa işaretle oylamanın el kaldırmak 

suretiyle yapılması.............................................................................1619(21) 
 
Konuşma 
• Konuşma üslubu...................................................................................857(17) 
• Başkanın konuşmanın içeriğine müdahale etmesi veya hatibi uyarması 

gerektiği.........1301(19), 1639(21), 1961(22), 1804(22), 2293(23),  2330(23) 
• Başkanın hatibin sözünü kesmesi......................................................2316(23) 
• Danışma Kurulunca kararlaştırılan konuşma sürelerinin kullanımı....714(16) 
• Şahıslar adına söz verildikten sonra tekrar grup adına söz verilememesi......1320(19) 
• Meclis Araştırması önergesinin görüşmelerinde konuşma sırası.......251(15), 697(16) 
• Hükümet adına iki bakanın konuşamayacağı......................................571(15) 
• Milletvekili olmayan bakana sataşma nedeniyle söz verilmesi...........609(16) 
• Gündem dışı konuşma sürelerinin Başkan tarafından çok uzatılması...........1310(19) 
• Başkanvekilinin keyfi olarak konuşma sürelerini uzatması...............1804(22) 
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• Tasarı/teklifler üzerinde kişisel söz taleplerinin iktidar tarafından alınması.......1821(22) 
• İçtüzük 60’a göre yerinden konuşmaların 1 dakika ile sınırlandırılması.......2394(23) 
• Başkanlık Divanının teklifi üzerine Anayasanın 83. Maddesi gereğince 

Genel Kurulda yapılan konuşmadaki düşüncelerin Meclis dışında 
tekrarlanmaması kararı.......................................................................1138(18) 

• “Son söz milletvekilinindir” kuralı........................................................51(15) 
 
Komisyona geri alınma 
• Maddenin/Metnin Komisyona geri istenmesi......................................177(15) 
• Karma komisyon raporunun komisyona iadesi....................................406(15) 
• KİT Komisyonu raporunun komisyona geri alınması.........................861(17) 
• Değişiklik önergeleriyle birlikte komisyona geri alınan tasarı/teklifin 

komisyondaki görüşmelerinde önergelerin dikkate alınmadığı.........1344(19) 
• Anayasa değişikliğine ilişkin teklifin görüşmeleri tamamlandıktan sonra 

komisyona geri alınan bir maddesi üzerinde, komisyondan geldikten sonra 
tekrar görüşme yapılıp yapılamayacağı.............................................1439(19) 

• Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinde bir maddenin 
komisyona geri çekilip çekilemeyeceği.............................................1445(19) 

 
Komisyonda görüşme 
• Tasarı veya teklife konu olmayan bir tasarıda değişiklik yapılması halinde 

komisyon raporunun GK’da görüşülüp görüşülemeyeceği...............2033(23) 
 
Meclis Araştırması 
• Konuşma sırası.....................................................................................251(15) 
• Meclis Araştırması önergesinin öngörüşmesi........................................43(15) 
• Komisyonun yurt dışında inceleme yapıp yapamayacağı....................419(15) 
• Cumhurbaşkanının Başbakan olduğu döneme ilişkin önergenin 

görüşülemeyeceği..............................................................................1255(18) 
• Yargıya intikal etmiş bir konuya ilişkin Meclis Araştırması önergesinin 

görüşmelerinin yapılıp yapılamayacağı.............................................1475(20) 
• Şarta bağlı önergelerin işleme konulup konulamayacağı....................432(15) 
 
Meclis Başkanı 
• Geçici Meclis Başkanının görev ve yetkileri.......................................626(16) 
• Meclis Başkanının seçimi........................181(15), 614(16), 619(16), 620(16) 
• Meclis Başkanının istediği zaman Genel Kurulu yönetebileceği......2348(23) 
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• Cumhurbaşkanına vekâlet ederken Meclis Başkanının Genel Kurulu yönetip 
yönetemeyeceği...................................................................886(17), 2165(23) 

• Meclis bütçesinin görüşmelerinde Meclis adına İdare Amirinin 
konuşmasından sonra Meclis Başkanının da konuşamayacağı............505(15) 

• Meclis Başkanının disiplin cezasına ilişkin tezkeresinin birleşimi yöneten 
Başkan tarafından işleme konulmaması.............................................1290(19) 

• Sözlü soru önergesinin muhatabı bakanlığın belirlenmesinde Meclis 
Başkanının takdir yetkisi....................................................................1148(18) 

• Soru önergesinin içeriğine ilişkin Meclis Başkanının takdir yetkisi........1148(18) 
 
Meclis Soruşturması 
• Eski bir bakan hakkında Meclis soruşturmasına konu olabilecek iddialar 

içeren Başbakanlık tezkeresinin Genel Kurulun bilgisine sunulması......961(17) 
• Önergenin Anayasanın Geçici 15. Maddesi nedeniyle 

görüşülemeyeceği..................................................................980(17), 995(17) 
• İmza sayısının yeter sayının altına düşmesi halinde önergenin işlemden 

kaldırılması........................................................................................1421(19) 
• Daha önce reddedilen Meclis soruşturması önergesiyle aynı içerikteki bir 

önergenin Genel Kurulda görüşülebileceği.......................................1560(20) 
• Dağıtılan Meclis soruşturması raporunun, Anayasa ile İçtüzüğün ilgili 

maddeleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle hangi gün gündeme alınıp 
görüşüleceği.......................................................................................1679(21) 

 
Milletvekilliğinin sona ermesi 
• Yüce Divana sevk edilen bakanın vekillikten istifa dilekçesine yapılacak 

işlem...................................................................................................1004(17) 
• Belediye başkanı seçilen milletvekilinin üyeliğinin düşmesi için oylama 

yapılıp yapılamayacağı......................................................................1414(19) 
• Belediye başkanlığına aday olan bir milletvekilinin istifa dilekçesinin 

seçimler sonuçlanmadığı için işleme konulmaması...........................1425(19) 
 
Olağanüstü toplantı 
• Olağanüstü toplantı gündemine ilişkin Danışma Kurulu toplantısı yapılması.......1587(20) 
• Çağrıya konu işin net olarak belirtilmediği için görüşme yapılamayacağı......295(15) 
• Aynı konuda ikinci defa olağanüstü toplantı çağrısı yapılıp yapılamayacağı......334(15) 
• Olağanüstü toplantı süresince yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısı 

bulunamaması halinde tatile girilmesi gerektiği..................................351(15) 
• Olağanüstü toplantıya konu işlerden birisinde komisyon bulunmazsa tatile 

girilip girilmeyeceği...........................................................................1910(22) 
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Ortak bildiri 
• Bütün gruplarca imzalanmayan bir ortak bildirinin Genel Kurulda 

okutulamayacağı................................................................1764(22), 1776(22) 
 
Oylama 
• Tasarı veya teklifin maddelerine geçilmesinin oylaması.......................59(15) 
• Oylamaya geçildikten sonra gelen önergenin işleme alınmaması.......769(16) 
• Bakanların vekâleten oy için dönem başında toplu vekâlet vermesi...951(17) 
• Divan üyeleri arasında ihtilaf yoksa işaretle oylamanın el kaldırmak 

suretiyle yapılması.............................................................................1619(21) 
• İptal edilen oylar nedeniyle karar yeter sayısı olmadığı için açık oylamanın 

Başkanlık Divanı kararı ile tekrarlanması..........................................1527(20) 
• Açık oylamanın zorunlu olduğu veya istem üzerine yapılabildiği durumlarda 

gizli oylama yapılıp yapılamayacağı.................................................1397(19) 
• Yeter sayıda milletvekilinin istemine rağmen Başkanın açık oylama 

yaptırmaması......................................................................................1385(19) 
• Açık oy pusulasına seçim çevresi yazılmadığı için iptal edilmesi.....1527(20) 
• Açık oylama yapılan hallerde gizli oylama yapılamayacağı.............1762(22) 
• Açık oylama süresi bittikten sonra oy kullanılmasına müsaade edildiği.......1829(22) 
• Gizli oylamanın pulları kabin içerisinde zarfa koymak suretiyle yapılması.......1435(19) 
• Gizli oylamanın gizli yapılıp yapılmadığı.........................................2348(23) 
• Divan üyeleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle açık oylamanın 

tekrarlanması......................................................................................1829(22) 
• Oylamanın duyulmadığından bahisle tekrarlanması istemi...............1335(19) 
• Oylama sonucu açıklandıktan sonra tekrarlanması istemi.................1549(20) 
• Oylama sonucu açıklandıktan sonra Başkanlık Divanı üyeleri arasında 

ihtilaf olduğundan bahisle oylamanın tekrarlanamayacağı................1013(17) 
• Genel Kurulda yapılan oylamada yanlışlık yapıldığına dair itirazın 

kürsüdeki Divan yerine Meclis Başkanlık Divanı tarafından karara bağlanıp 
bağlanamayacağı................................................................................1510(20) 

• Karar yetersayısı bulunamaması üzerine ara verildikten sonra karar yeter 
sayısı için yapılacak ikinci/üçüncü oylama öncesinde açık oylama talebi 
yapılamayacağı..................................................................................2094(23) 

 
Öncelikle görüşme....................................................................226(15), 595(15) 
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Sataşma         
• Sataşma olup olmadığı......1017(17), 1227(18), 1784(22), 1937(22), 

1979(23), 2173(23), 2303(23) 
• İsim belirtilmeden sataşma yapılmışsa söz verilip verilemeyeceği...1073(17) 
• Sataşmadan dolayı sözün aynı oturumda verilmesi gerektiği...........1503(20) 
• Sataşma nedeniyle söz talebinin aynı oturumda karara bağlanması gerektiği.......2139(23) 
• Milletvekili olmayan bakana sataşma nedeniyle söz...........................609(16) 
• Sataşmadan dolayı söz vermediği gerekçesiyle bir önceki birleşimi yöneten 

başkanın tutumu...................................................................................935(17) 
• Başkanvekilinin sataşmalara müdahale etmesi gerektiği...................1804(22) 
• Başkanın iktidar partisine yapılan her eleştiriye cevap verilmesine izin 

vermesi...............................................................................................2070(23) 
• GK’da cevap verme hakkı bulunmayan kişilerin ismen eleştirilmesinin 

doğru olup olmadığı...........................................................................2330(23) 
 
Sayıştay’a üye seçimi 
• Plan ve Bütçe komisyonunda Sayıştay üyelikleri için yapılan seçim 

hakkında...............................................................................................940(17) 
 
Seçim 
• Meclis Başkanının seçimi........................181(15), 614(16), 619(16), 620(16) 
• Başkanlık Divanı ve komisyon üyelikleri için bütün gruplarca aday 

gösterilmeden seçimlerin yapılıp yapılamayacağı...............................669(16) 
• Plan ve Bütçe komisyonunda Sayıştay üyelikleri için yapılan seçim 

hakkında...............................................................................................940(17) 
 
Soru Önergesi 
• Soru önergesinin içeriğine ilişkin Meclis Başkanının takdir yetkisi.....1148(18) 
• Birden fazla sözlü soruyu cevaplayacak bakanın isteminin Sunuşlar 

kısmında Genel Kurula duyurulması.................................................1486(20) 
• Sözlü soruların toplu halde cevaplandırılmasındaki usule itiraz.......2130(23) 
• Genel Kurulda veya kulislerde olan bakanın soru önergesini 

cevaplandırmaması..............................................................................865(17) 
• Sözlü soru önergesinin muhatabı bakanlığın belirlenmesinde Meclis 

Başkanının takdir yetkisi....................................................................1148(18) 
• Sözlü soru önergesinin Genel Kurul gündeminden çıkartılması.......1148(18) 
• Konusu gensoru önergesiyle aynı olan sorunun gündemden çıkartılması....1148(18) 
 



 Usul Hakk

 

Söz sırası 
• Hüküme

talepleri
• Usul tar
 
Televizyon
• TRT’nin
• TRT dışı
 
Tutanak 
• Tutanak
• Uluslara
 
Vekâlet/Ve
• Cumhur

yönetem
• Başbaka

vekâlet 
• Bakanla
 
Yeniden gö
• DK top

müzake
• Hüküme
 
Yoklama v
• Yoklam
• Sık sık y
• Açık oyl
• Oylama
• Olağanü

bulunam
• TBMM 

açılama
• Cumhur

kında Görüş

et programı
inin nasıl sır
rtışmasında s

n yayını 
n Genel Kurul
ında özel bir k

kların eksikli
arası anlaşman

ekâleten oy 
rbaşkanına v

meyeceği......
anın Cumhu
yetkisi verip

arın vekâlete

örüşme (tek
planamaz vey
ere yapılabile
etin talebind

ve Toplantı 
ma talebinin y

yoklama iste
lama talebinde
ya geçildikte
üstü toplantı
maması halin

Birleşik t
ayacağı.........
rbaşkanlığı s

şmeler 

ı üzerinde 
alanacağı.....
söz sırasının 

l çalışmalarını
kanalın Genel K

iği iddiası.....
nın süresi geçti

vekâlet ederk
....................
rbaşkanı seç

p veremeyece
n oy için dön

krir-i müzak
ya oybirliğiy
eceği.............
de gerekçenin

Yeter Sayıs
yerine getirilm
enmesi karşıs
en önce yokla

en sonra yokl
ı süresince 

nde tatile giri
oplantısından
....................

seçiminde top

şahsı adına 
....................
nasıl verilec

ı radyo ve TV
Kurul görüşme

....................
ikten sonra GK

ken Meclis B
....................

çilmesinin ar
eği................
nem başında

kere) 
yle karar ala
....................
n metin içeris

ı...................
mesinde Baş
sında Başkan
ama isteminin 
ama talebind
yapılan yok

ilmesi gerekt
n sonra yo
....................
plantı yeter s

a yapılan sö
....................

ceği..............

V’den yansıtm
elerinde çekim

....................
K’un bilgisine

Başkanının G
....................

rdından bir b
....................

a toplu vekâle

amazsa Grup
....................
sinde yer ala

....................
şkanın takdir
nın tutumu...
n işleme konul
de bulunulam
klamalarda t
tiği...............
oklama yapı
....................
sayısı............

 

özlü ve yaz
..................1
.................22

a şekli...........1
m yapması......1

....................
e sunulması....

Genel Kurulu 
...886(17), 2
bakana başba
.................12
et vermesi...9

p önerisi ile 
..................1

abileceği....21

...................9
r yetkisi.....11
...................8
lmaması........1

mayacağı......1
oplantı yete
...................3
ılmadan Bir
....................
.................19

 

2423 

zılı söz 
378(19) 
266(23) 

1194(18) 
1327(19) 

873(17) 
468(15) 

yönetip 
165(23) 
akanlığa 
202(18) 
951(17) 

tekrir-i 
847(22) 
119(23) 

933(17) 
189(18) 
875(17) 
1374(19) 
857(22) 
r sayısı 
351(15) 
rleşimin 
797(16) 
946(22) 


	1.pdf
	2.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf


