
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR
IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Uğur Mumcu’nun ölüm yıl

dönümü ile Adalet ve Demokrasi Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’nun, Gümrük Müsteşarlığının
faaliyetleri ve Avrupa Birliği gümrük mevzuatına uyumuna ilişkin gündem
dışı konuşması

3.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen’in, diyabete ve diyabet çubuklarının
hastalara veriliş şekline ilişkin gündem dışı konuşması

227
229

254,255
255

255:259

255:257

257:258

258:259

DÖNEM: 23 CİLT: 90 YASAMA YILI: 5
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tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)
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V.- AÇIKLAMALAR
1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Uğur Mumcu, Gaffar Okkan

ve Hrant Dink’in ölümleri ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılamamasına
ilişkin açıklaması

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Uğur Mumcu’nun ölüm yıl
dönümüne ilişkin açıklaması

3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, faili meçhul cinayetlerin bir an önce
aydınlatılmasına ilişkin açıklaması

4.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, diyabet hastalarının diyabet
çubuklarını eczanelerden alamamalarına ilişkin açıklaması

5.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, “bu ay içerisinde kaç tane faili
meçhullerin yıl dönümünü birlikte kutluyoruz” ifadesindeki “kutluyoruz”
sözünü “anma” olarak düzelttiğine ilişkin açıklaması 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) TEZKERELER
1.- Kanada Senato Başkanı Noel Kınsella ve beraberindeki parlamento

heyetinin ülkemizi ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1376)

2.- Ukrayna Parlamentosu Başkanı Volodimir Litvin ve beraberindeki
parlamento heyetinin ülkemizi ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1377)

3.- Lüksemburg Parlamentosu Dış ve Avrupa İşleri, Savunma, İşbirliği
ve Göç Komisyonu Başkanı Ben Fayot ve beraberindeki parlamento
heyetinin ülkemizi ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1378)

4.- Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın Türkiye Büyük
Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri gönderilmesine
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1379)

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat

Ata’nın, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/993)

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 milletvekilinin,
milletvekillerinin İnternet ve telefon güvenlikleri ile ortam dinlemesi
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/994)

3.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin, köyleri ve
ekilebilir arazileri sular altında kalan köylülerin Sarımehmet Barajı’ndan
kaynaklanan mağduriyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/995)
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4.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 25 milletvekilinin, yük
taşımacılığı sektörünün ve taşıma kooperatiflerinin sorunlarının araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/996)

C) ÖNERGELER
1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; (2/25) esas numaralı Kanun

Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/247)

VII.- ÖNERİLER
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.- Karşılıksız çek sorununun nedenlerinin araştırılması ve alınacak

önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergesinin,
Genel Kurulun 25/01/2011 Salı günkü birleşiminde okunarak, görüşmelerinin
aynı birleşimde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi 

2.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin
yeniden düzenlenmesine; 606 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün
91’inci maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler hâlinde
görüşülmesine ilişkin AK PARTİ Grubu önerisi 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında

Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği
Uyum ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/883) (S. Sayısı: 568) 

2.- Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve
Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/877) (S. Sayısı: 535)

3.- 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 ve
İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/371, 1/101) (S. Sayısı: 477)

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin, yargıda rüşvet ile ilgili bazı

iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/16710)
2.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir Kadın Doğum

ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin taşınmasına ilişkin sorusu ve Sağlık
Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/16762)

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, görevde yükselme
sınavı baraj puanının indirilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep
Akdağ’ın cevabı (7/16765)

– 223 –

GÖKHAN-52 –

267:269
287,287:290

287,287:290

269
269:287

269:278

278:287

290
290:303

290

290

291:303

304

304:306

307:310

311:312

   Sayfa   

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, medikal malzeme
ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/16839)

5.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Allianoi antik kentine ilişkin
Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı
(7/16855)

6.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, güzellik salonları ve
poliklinikleri ile ilgili yapılan yeni düzenlemelere ilişkin sorusu ve Sağlık
Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/17007)

7.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Fethiye Ölüdeniz beldesinin
sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/17054)

8.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, kamu yatırımlarına ilişkin
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17068)

9.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesinin personel ihtiyacına ve hastane koşullarının iyileştirilmesine ilişkin
Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/17126)

10.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Akgedik Barajı’na ve sulama
kanallarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/17127)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kurulması planlanan bölge adliye
mahkemelerinin binalarını yapan bir şirketle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı (7/17287)

12.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, çiftçilere kullandırılan
kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/17310)

13.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, esnafa kullandırılan kredilere
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ın cevabı (7/17311)

14.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, sulama kooperatiflerinin
sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/17313)

15.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, KÖYDES projelerine ilişkin
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/17386)

16.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Samsun’da kömür
yardımının dağıtılma şekline ve yardımlardan yararlanacak kişilerin
kriterlerinin belirlenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/17391)

17.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki işsizlik oranına
ve işsizlikle mücadeleye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/17405)

18.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Otluca Hidroelektrik
Santrali inşaatında meydana gelen kazaya ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17411)
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19.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’de turizm sektöründe
yatırım projelerine ve tanıtım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/17422)

20.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Ege Uygarlıkları Müzesi
inşaatına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı
(7/17423)

21.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Mısır Apartmanı’nın müze
olarak düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay’ın cevabı (7/17424)

22.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, tarımsal amaçlı kalkınma
kooperatiflerinin borç faiz yüklerinin azaltılması konusunda Genel Kurulda
verilecek önergelere,

- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sulama Alanlarında Arazi
Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu’nun Osmaniye’deki uygulamasına,

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu
Kanunu’nun Adana’daki uygulamasına,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in
cevabı (7/17431), (7/17432), (7/17433)

23.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, süt tozu ve tereyağı ithalatı
kontenjanlarına ilişkin Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’dan sorusu ve Devlet
Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/17436)

24.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, etik davranış ilkelerini ihlal
eden personele ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa
Demir’in cevabı (7/17437)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2003-2010 yıllarında oluşturulan
istihdama ve taşeron şirket uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/17446)

26.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sulama Alanlarında Arazi
Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu’nun uygulanmasına,

- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, AB tarafından sağlanan kırsal
kalkınma yardımlarının dağıtımına,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in
cevabı (7/17467), (7/17468)

27.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı seyahatlere ilişkin
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17469)

28.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Kemal Türkler davası
sanığına bir millî parkta işletmecilik yapma izni verilmesine ilişkin sorusu ve
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17484)

29.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Sof Dağı’ndaki yeni ruhsat
verileceği iddia edilen taş ve mucur ocaklarına ilişkin sorusu ve Çevre ve
Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17485)
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30.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın bazı
ilçelerinde meydana gelen sel felaketine ilişkin Başbakandan sorusu ve
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/17519)

31.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Bozkır’da yaşanan sel
felaketine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/17535)

32.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı seyahatlere, bunlara
katılanlara ve ödenen harcırahlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/17539)

33.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, yenilenen SGK Genel
Müdürlüğü binasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ömer Dinçer’in cevabı (7/17549)

34.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa SGK İl Müdürlüğünde
çalışan bazı memurlarla ilgili disiplin işlemlerine ilişkin sorusu ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/17550)

35.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, SGK’yı zarara uğratan özel
bir hastanenin sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/17551)

36.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, kurulması planlanan
Akkuyu ve Sinop Nükleer Enerji Santraliyle ilgili bir açıklamaya ilişkin
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17559)

37.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, ormanların yönetimine ilişkin
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17584)

38.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, özel hastanelerde SGK’lılardan
alınan ücretlere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
Dinçer’in cevabı (7/17604)

39.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Süleymaniye Camisi’nin
restorasyonu ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/17657)

40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TEDAŞ’taki görevde yükselme
sınavlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı (7/17689)

41.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’de sokak ve
caddelerin aydınlatma sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17691)

42.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, ataması yapılan ve
kurumdan ayrılan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/17732)

43.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ek iş yapan milletvekillerine
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat
Pakdil’in cevabı (7/17735)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 13.03’te açılarak altı oturum yaptı.

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Aydın ilinde yaşanan sel afetine,

Muğla Milletvekili Gürol Ergin, güncel tarımsal konulara,

Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Devlet Su İşlerinin Malatya ilinde yapmış olduğu
yatırımlara, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Aydın Milletvekili M. Fatih Atay, 

Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk,

Aydın Milletvekili Mehmet Erdem,

Aydın ilinde yaşanan sel afetine; 

Adana Milletvekili Yılmaz Tankut, eski Seyhan Belediyesi Başkanı Adana Büyükşehir Belediye
Meclisi üyesi Ahmet Cevdet Yağ’ın menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesine,

Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, gündem dışı
konuşmasına,

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Ardahan’dan geçen Kura Nehri’nin Karadeniz’e akıtılmasına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 26 milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin (10/989),

BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, pnömokonyoz
hastalığının (10/990), 

Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 milletvekilinin, yolsuzluk sorununun (10/991), 

Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 milletvekilinin, yoksulluk sorununun sosyal şiddet
ve toplumsal barış üzerindeki etkilerinin (10/992), 

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini
alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, İngiltere
ve İspanya’da inceleme çalışması yapmasına; gidecek komisyon üyelerinin sayıları ve inceleme
süresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilmesi kaydıyla TBMM Başkanlık
Divanının 7 Ocak 2011 tarih ve 84 sayılı Kararıyla uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi
kabul edildi. 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan
588 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 8’inci sırasına alınmasına; diğer işlerin sırasının buna
göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 13 Ocak 2011 Perşembe günkü birleşiminde 588 sıra sayılı
Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesine; bu
birleşimde 588 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanması hâlinde Genel Kurulun
14 Ocak 2011 Cuma ile 17 Ocak 2011 Pazartesi günlerine ilişkin çalışma kararının kaldırılmasına;
18, 19 ve 20 Ocak 2011 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 3 gün ara
verilmesine; Genel Kurulun 25 Ocak 2011 Salı günkü birleşiminde 1 saat sözlü soruları müteakip
diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan
gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 26 Ocak 2011 Çarşamba günü sözlü
soruların görüşülmemesine; Genel Kurulun 25/1/2011 Salı günkü birleşiminde 15.00-20.00, 26-27
Ocak 2011 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 13.00-20.00 saatleri arasında çalışmasına
ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.  

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:
2’nci sırasında bulunan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği Uyum
ve Anayasa Komisyonları Raporlarının (1/883) (S. Sayısı: 568),

4’üncü sırasında bulunan, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının
Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/877) (S. Sayısı: 535),

5’inci sırasında bulunan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, 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 ve İçişleri ile Plan ve Bütçe
Komisyonları Raporlarının (1/371, 1/101) (S. Sayısı: 477),

Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

1’inci sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesi
kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk
Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96),

3’üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131),

Görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi ve kanunlaştı.

6’ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79),

7’nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 511), 
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8’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya Ek Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/984) (S. Sayısı: 588),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalardan sonra kabul edildi ve kanunlaştı.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının (1/324) (S. Sayısı: 96) 4, 5, 22, 23 ve 56’ncı maddelerinin
yeniden görüşülmesine ilişkin Adalet Komisyonu Başkanlığının önergesi kabul edildi.

Alınan karar gereğince, 25 Ocak 2011 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime
00.36’da son verildi.

Şükran Güldal MUMCU
Başkan Vekili

Bayram ÖZÇELİK Gülşen ORHAN
Burdur Van

Kâtip Üye Kâtip Üye

Fatih METİN
Bolu

Kâtip Üye

No.: 64
II.- GELEN KÂĞITLAR

14 Ocak 2011 Cuma
Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Wikileaks belgelerindeki Türkiye’de nükleer silahlar
bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17262) 

2.- İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın, Flaman Parlamentosu Başkanının bir
açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17265) 

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Dünya Özürlüler Günü nedeniyle düzenlenen
bir gezi programının ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17266)

4.- Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, uzman kadrosunda çalışanların ücret farklılıklarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17267) 

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, demokratik açılım projesine ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/17268) 

6.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Wikileaks’in yayınladığı belgelerdeki bir iddiaya
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17270) 
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7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet Bor İşletmesinin bazı servislerinde çalıştırılan
taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17275)

8.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden
kaynaklı alacaklarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru
önergesi (7/17276) 

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan
Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan müracaatlara ve ödeme miktarına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17278) 

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan
Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan müracaatlara ve ödeme miktarına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17279) 

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan
Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan müracaatlara ve ödeme miktarına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17280) 

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı belediyelere karla mücadele için ödenek
verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17281) 

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı belediyelere karla mücadele için ödenek
verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17282)

14.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Haydarpaşa Garında çıkan yangına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17283) 

15.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, bir binanın tapu tahsis işlemine ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17284) 

16.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, protestocu öğrencilere yapılan müdahaleye ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17285) 

17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine
İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin bir maddesi ile ilgili mahkeme kararının uygulanmamasına ilişkin
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17294) 

18.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin özelleştirilmesi
sürecine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17295) 

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da yapılan Kuskunkıran Tünelinin tamamlanmasına
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17296) 

20.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, beden eğitimi derslerinin kaldırılacağı iddialarına
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17300) 

21.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir askerin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Milli
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17304)

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011

–GÖKHAN-52

– 230 –



No.: 65

17 Ocak 2011 Pazartesi
Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif Hakları ve
İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı: 591) (Dağıtım tarihi: 17.1.2011)
(GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 17 Temmuz 1998
Tarihinde Ankarada İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonu ile İlgili Ek Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/349)
(S. Sayısı: 596) (Dağıtım tarihi: 17.1.2011) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı: 597) (Dağıtım tarihi: 17.1.2011) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/388) (S. Sayısı: 598)
(Dağıtım tarihi: 17.1.2011) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergesi
1.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ek iş yapan milletvekillerine  ilişkin Türkiye Büyük

Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/17735) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2010)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, emniyet güçlerinin protestocu öğrencilere karşı

orantısız güç kullanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17306)    

2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/17307)    

3.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, son beş yılda yapılan protesto ve gösteri yürüyüşlerine
ve polis müdahalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17308)    

4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/17309)    

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, teşvik sisteminden yararlananlara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/17312)    

6.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir vali yardımcısı hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17315)    

7.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/17316)    

8.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, KÖY-DES Projesi kapsamında Denizli Merkez’de
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17317)    

9.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, ekonomik krizin Denizli’ye etkilerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17318)    
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10.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, SEÇSİS Programına ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/17319)    

11.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17320)    

12.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ulusal Kanal’ın, kablolu TV yayın lisansı ve
yayın izni başvurusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17322)    

13.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17323)    

14.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı cami onarımlarında yolsuzluk yapıldığı iddiasına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17324)    

15.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, TSK’dan ilişiği kesilen personelin hak kaybının
giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17325)    

16.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, KİT Komisyonunun aldığı bazı kurumların
incelenmesi ve soruşturulması kararının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/17326)    

17.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, TRT’de yayınlanan bir programa ve eski bir
futbolcuya ödenen ücrete ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç)  yazılı
soru önergesi (7/17330)    

18.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TRT’nin personel alım sınavına ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç)  yazılı soru önergesi (7/17331)    

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu bankalarından borçlananların af kapsamına
alınıp alınmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan)  yazılı soru
önergesi (7/17334)    

20.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki spor tesislerine ve lisanslı sporcu sayısına
ilişkin Devlet Bakanından  (Faruk Nafız Özak)  yazılı soru önergesi (7/17335)    

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarına ilişkin
Devlet Bakanından  (Faruk Nafız Özak)  yazılı soru önergesi (7/17336)    

22.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bir gazetecinin göz altına alınmasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17339)    

23.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir beldenin sulama sorununa ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17340)    

24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün sulama sorununa ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/17341)    

25.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/17342)    

26.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/17343)    

27.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Baro başkanlarının protokol listesindeki yerine ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17344)    

28.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/17345)    
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29.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, etik davranış ilkelerini ihlal eden personele ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17346)    

30.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin
araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17347)    

31.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, haklarında inceleme, soruşturma ve kovuşturma
yapılan ve tutuklanan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17348)    

32.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, KÖY-DES Projesi kapsamında Acıpayam’da
yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17349)    

33.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, emniyet güçlerinin protestocu öğrencilere karşı
orantısız güç kullanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17350)    

34.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Kolluk Gözetim Komisyonu kurulmasına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17351)    

35.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, kültür balıkçılığı yapanların ödediği kira
bedellerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17352)    

36.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, kaçak göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/17353)    

37.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17354)    

38.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün elektrik sorununa ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17355)    

39.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir beldenin elektrik şebekesinin yenilenmesine ilişkin
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17356)    

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gelir uzmanı kadrolarına yapılan atamalara ilişkin
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17357)    

41.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Devlet liselerinde başarısız olanların akşam
liselerine nakil yaptırdığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17358)    

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy ilköğretim okulunun bakım ve onarımına
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17359)    

43.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, eğitim sisteminin iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17360)    

44.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 07 Aralık 2010’da yapılan öğretmen
atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17361)    

45.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Wikileaks’in yayınladığı belgelerdeki bir iddiaya ilişkin
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17362)    

46.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, TSK’nın NATO operasyonlarında görevlendirilen
personeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17363)    

47.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının
sayaç alım ihalesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17371)    
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48.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, KOSGEB kredisinin kullanımına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17372)    

49.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, ülkemizin tohum ihtiyacına ve ithal edilen tohum
miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17373)    

50.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da tarım  dışı amaçlar için kullanılan sulanabilir
arazi miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17374)    

51.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de tarım dışı amaçlar için kullanılan
sulanabilir arazi miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17375)    

52.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, bazı hayvansal ürünlerin yüzde sıfır oranında gümrük
vergisiyle ithal edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17376)    

53.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, TKDK ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17377)    

54.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, TİB’in izin verdiği telefon dinlemelerine ilişkin
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17378)    

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-İstanbul treninin yeniden sefere başlayıp
başlamayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17379)    

56.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, SHÇEK’e bağlı yurtlarda kalan çocukların
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/17381)    

No.: 66
21 Ocak 2011 Cuma

Teklifler
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Kayseri

Milletvekili Mustafa Elitaş, Samsun Milletvekili Suat Kılıç ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli
ile Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/849) (Plan ve Bütçe; Adalet; İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2011)

2.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün; 5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam
Gün Çalışmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/850) (Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2011)

Raporlar
1.- Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayısı: 600)
(Dağıtma tarihi: 21.1.2011) (GÜNDEME)

2.- Güney Doğu Avrupada Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konusunda
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/375) (S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 21.1.2011) (GÜNDEME)
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3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 21.1.2011) (GÜNDEME)

4.- Türkiye ile Mısır Arasında Doğal Gaz Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/390)
(S. Sayısı: 603) (Dağıtma tarihi: 21.1.2011) (GÜNDEME)

5.- Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/394) (S. Sayısı: 604)  (Dağıtma tarihi: 21.1.2011) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile Arnavutluk
Cumhuriyeti Avrupa Entegrasyon Bakanlığı Arasında Avrupa Entegrasyonu Süreci Çerçevesinde
İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/440) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 21.1.2011) (GÜNDEME)

No.: 67

24 Ocak 2011 Pazartesi

Tasarı

1.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/994) (Plan ve Bütçe ile
Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2011) 

Teklifler

1.-  Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve
Samsun Milletvekili Suat Kılıç ile 6 Milletvekilinin; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/851) (Plan ve Bütçe; Adalet ile Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2011)                        

2.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstiklal
Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/852) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2011)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Amerika seyahatine ilişkin Adalet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/2316) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2011)

2.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, kamuya ait taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2317) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2011)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir okulun bahçe duvarının ve çevre düzenlemesinin
yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2318) (Başkanlığa geliş tarihi:
05/01/2011)
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4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’de eğitim için ayrılan bütçeye ve okulların
ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2319) (Başkanlığa geliş tarihi:
05/01/2011)

5.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kamuda çalışan işçilerin eş durumu tayin
uygulamasından yararlandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/2320) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’in eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2321) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İran’ın referandumda kullanılmak üzere Adalet ve
Kalkınma Partisine yardım yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2322)
(Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2011)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, doğalgaz fiyatları ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2323) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2011)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/2324) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2011)

10.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Karaman-Ayrancı’ya adliye kurulmasına ilişkin
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2325) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2011)

11.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Elazığ Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2326) (Başkanlığa geliş tarihi:
12/01/2011)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı ile ilgili iddialara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17736) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2011)

2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, iki dil tartışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/17737) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2011)

3.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, 2010 Aralık ayı tüketici fiyatları endeksinin
hesaplanma yöntemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17738) (Başkanlığa geliş tarihi:
04/01/2011)

4.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TOKİ’nin Ankara-Gölbaşı Örencik konutlarının
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17739) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2011)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ’nin Kütahya’da yaptırdığı konut inşaatında yaşanan
olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17740) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesinde bir öğrencinin öldürülmesi
olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17741) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KİT’lerin yönetim kurulu üyelerinin gelir vergilerinin
kurumlarınca karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17742) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05/01/2011)

8.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Çorum’da bir ilköğretim okulunda yapılan
uygulamalı eğitim gezisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17743)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)
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9.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, bir dava dosyasında yer alan telefon konuşmasına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17744) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

10.- Çorum Milletvekili Derviş Günday’ın, taksici esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/17745) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

11.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, SGK’nın geçici karekodlu ilaç bedellerini ödememesine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17746) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

12.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Amerika seyahatine ve bazı hakim ve
savcıların Amerika’da eyalet sistemini incelediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru
önergesi (7/17747) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2011)

13.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, kanser hastası bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/17748) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

14.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, su kullanım hakkı anlaşmasıyla devredilen
HES’lerin yapım ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17749)
(Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2011)

15.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, yunus parklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından
yazılı soru önergesi (7/17750) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

16.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün sulama ve içme suyu ihtiyacına ilişkin
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17751) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesislerinin filtre kullanımına ilişkin Çevre ve
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17752) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

18.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT’nin yılbaşı programına ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17753) (Başkanlığa geliş tarihi:
05/01/2011)

19.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TRT’nin personel alım sınavına ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17754) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05/01/2011)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yerel basına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17755) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

21.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, EPDK tarafından verilen elektrik enerjisi üretim
lisanslarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17756) (Başkanlığa
geliş tarihi: 04/01/2011)

22.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir ve ilçelerindeki elektrik kesintilerine
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17757) (Başkanlığa geliş tarihi:
05/01/2011)

23.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, nükleer santral kurulması için yapılan görüşmelere
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17758) (Başkanlığa geliş tarihi:
05/01/2011)

24.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’da kömür yardımı alamayan köylere ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17759) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2011)

25.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla-Fethiye’de aşırı yağış nedeniyle zarar gören
yolların onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17760) (Başkanlığa geliş tarihi:
04/01/2011)
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26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17761) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

27.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van-Erciş Çelebibağ Beldesinde bir ailenin katledilmesi
olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17762) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

28.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, namus cinayetlerine ve güvenlik güçlerine sığınan
kadınların ailelerine teslim edilmesi sonucu yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/17763) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

29.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, son yirmi yılda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17764) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

30.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köprünün yeniden yapılmasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17765) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’te yeni bir hal binası yapılıp yapılmayacağına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17766) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’in ilçe ve köylerinde yaşanan su, yol ve elektrik
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17767) (Başkanlığa geliş tarihi:
05/01/2011)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’in ilçe ve köylerindeki karla mücadele
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17768) (Başkanlığa geliş tarihi:
05/01/2011)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’ye yönelik cezai işlemlere
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17769) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’nin haksız kazanç
sağladığı iddialarına ve vergi cezalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17770)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazların
kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17771) (Başkanlığa geliş tarihi:
05/01/2011)

37.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hatay-Dörtyol’da bir sendika temsilcisinin
taşıdığı pankart nedeniyle cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17772) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2011)

38.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, öğretim üyesi ve görevlilerinin sorunlarına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17773) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2011)

39.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir köydeki öğrencilerin taşımalı eğitim kapsamına
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17774) (Başkanlığa geliş tarihi:
05/01/2011)

40.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köy okulunun eğitime açılmasına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17775) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’teki okulların kitap ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17776) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis 7 Aralık Üniversitesinin öğretim görevlisi
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17777) (Başkanlığa geliş tarihi:
05/01/2011)
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43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’teki okullarda ilk yardım setlerinin
bulundurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17778) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05/01/2011)

44.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, bazı hastanelerdeki kanserli hastalara yönelik
yapıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17779) (Başkanlığa
geliş tarihi: 04/01/2011)

45.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, çocuk kardiyoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17780) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarım dışı kullanılan alanlara ve su kaynaklarına ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17781) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sulama yöntemine ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17782) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, organik tarıma ve erozyon sorununa ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17781) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, atık su arıtma tesislerine ve balık çiftliklerine ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17784) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

50.- Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Ankara-Samsun güzergâhı için bir demiryolu yatırımı
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17785) (Başkanlığa
geliş tarihi: 04/01/2011)

51.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, iptal edilen tren seferlerine ilişkin Ulaştırma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17786) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis ve ilçelerindeki karla mücadele için ödenek
verilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17787) (Başkanlığa geliş tarihi:
05/01/2011)

53.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar ve
yayınlanan reklamlar vasıtasıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17788) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2011)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Füze Kalkanı Projesine ilişkin Dışişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/17789) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

55.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, namus cinayetlerinin önlenmesine ilişkin Devlet
Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/17790) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’te turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17791) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehir plancılarının istihdamına ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/17792) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2011)

58.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Başbakanlığa tahsis edilen makam araçlarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17793) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

59.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya-Finike’de meydana gelen selden
kaynaklanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17794)
(Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

60.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, tütün ithaline ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/17795) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)
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61.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/17796) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

62.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Ceza Muhakemesi Kanununun 102 nci maddesinin
yürürlüğe girmesi nedeniyle gerçekleşen tahliyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/17797) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

63.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Hakkâri’de 2010 Eylül ayında bir yolcu minibüsünün
mayına çarpması sonucu yaşanan olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17798)
(Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

64.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, engelli sporcuların ödüllendirilmesine ve engelli personel
istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17799) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

65.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir gazetecinin iddiasına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/17800) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

66.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Karadeniz Üniversitesini Güçlendirme Vakfıyla
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17801) (Başkanlığa geliş tarihi:
07/01/2011)

67.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İhlas Finans Kurumu mağdurlarına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/17802) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2011)

68.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, antidepresan ve antipsikotik ilaç kullanım miktarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17803) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

69.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van F Tipi Cezaevindeki bir tutuklunun tedavisine ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17804) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

70.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, AİHM’nin Hrant Dink davası kararı
doğrultusunda sorumlular hakkında işlem yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17805) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

71.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, Ceza Muhakemesi Kanununun 102 nci maddesinin
yürürlüğe girmesi nedeniyle gerçekleşen tahliyelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17806) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

72.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Ceza Muhakemesi Kanununun 102 nci maddesinin
yürürlüğe girmesi nedeniyle gerçekleşen tahliyelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17807) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

73.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi Müdürüyle
ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17808) (Başkanlığa geliş tarihi:
07/01/2011)

74.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Yüksekova-Van karayolu üzerinde yaşanan bir olayla ilgili
iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17809) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2011)

75.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, dizi sektöründe çalışanların sorunlarına ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17810) (Başkanlığa geliş tarihi:
06/01/2011)
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76.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Çorlu’da bir şirketin bazı işçileri sendikaya üye
oldukları gerekçesiyle işten çıkardığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı
soru önergesi (7/17811) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

77.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17812) (Başkanlığa geliş tarihi:
07/01/2011)

78.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de nehir tipi HES’ler için alınan ÇED
raporlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17813) (Başkanlığa geliş
tarihi: 06/01/2011)

79.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, nehir tipi HES’ler için alınan ÇED raporlarına ilişkin
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17814) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

80.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Orman Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlara ve Gazi
Yerleşkesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17815) (Başkanlığa geliş
tarihi: 07/01/2011)

81.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, dizi ve reklam süreleriyle ilgili bir düzenleme
yapılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi
(7/17816) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

82.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, Balyoz Davasında iddianamenin TRT spikerleri
tarafından okunmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru
önergesi (7/17817) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

83.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’ye naklen ataması yapılan bir müfettişe
ve müfettiş yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç)
yazılı soru önergesi (7/17818) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

84.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, kamu yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17819) (Başkanlığa geliş tarihi:
07/01/2011)

85.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ekrem Koçak Atletizm sahasının yenilenmesine
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/17820) (Başkanlığa geliş tarihi:
06/01/2011)

86.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, kamu yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından
(Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/17821) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

87.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, kamu yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından
(Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/17822) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

88.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Samsun Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili ile
ilgili bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/17823)
(Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2011)

89.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, EPDK üyeleri ve üst düzey yöneticilerine ilişkin Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17824) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

90.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, ülkemizdeki bor madeni rezervine ve kullanımına
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17825) (Başkanlığa geliş tarihi:
06/01/2011)
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91.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, elektrik abonmanlığı bulunmayan kamu kurum ve
kuruluşlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17826) (Başkanlığa
geliş tarihi: 10/01/2011)

92.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bazı şirketlerin İstanbul’daki belediyelerden aldığı
ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17827) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

93.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, Hizbullah Davası sanıklarının tahliye edilmesi üzerine
yapılan gösteriye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17828) (Başkanlığa geliş tarihi:
06/01/2011)

94.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir lise kantininde yapılan gösteriye polisin
müdahale etmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17829) (Başkanlığa geliş tarihi:
06/01/2011)

95.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Topkapı Sarayı Müdürünün bir
beyanatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17830) (Başkanlığa geliş
tarihi: 06/01/2011)

96.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’te turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17831) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

97.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, yurt içi ticari eşya taşımacılığı yetki belgesi şartlarının
zorlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17832) (Başkanlığa geliş tarihi:
04/01/2011)

98.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Siirt Havalimanı çalışanlarının işten çıkarılmasıyla
ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17833) (Başkanlığa geliş tarihi:
07/01/2011)

99.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, hakkında ihbar ve şikâyet olan ve soruşturma izni
verilmeyen personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17834) (Başkanlığa geliş
tarihi: 07/01/2011)

100.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, 2003 yılından itibaren THY’nin uçak alımlarına
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17835) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

101.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, TSE personelinin maaşlarına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17836) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2011)

102.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Afşin-Elbistan Termik Santralinin
özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17837) (Başkanlığa geliş tarihi:
06/01/2011)

103.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara
yönelik psikolojik destek çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17838)
(Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2011)

104.- Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Türkiye-Avrupa Birliği üyelik müzekelerinde fasılların
açılmasında yaşanan soruna ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/17839)
(Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

105.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, kamu yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/17840) (Başkanlığa geliş tarihi:
07/01/2011)

106.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, kamu yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından
(Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/17841) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)
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107.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, hayvan ve et ithalatı nedeniyle besicilik
sektörünün yaşadığı mağduriyete ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17842) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

108.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, kamu yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17843) (Başkanlığa geliş tarihi:
07/01/2011)

109.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Anadolu meslek liseleri çocuk gelişimi bölümü
öğrencilerine staj ücreti verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17844)
(Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2011)

110.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde
başlatılan soruşturmaya ve soruşturma izinlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17845)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2011)

111.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Kars’taki İnsanlık Anıtı adlı heykele ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17846) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2011)

112.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TÜİK’in 2009 Yoksulluk Çalışması
sonuçlarına ve asgari ücretin resmi yoksulluk rakamına yükseltilmesine ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/17847) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

113.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Maliye Bakanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği 3 Nolu
Genel Tebliğinde yer alan “seçim dönemlerinde” ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/17848) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

114.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, cezaevlerinde mahkûmlara sağlanan internet
kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17849) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

115.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tohumla ilgili
elektronik posta göndereceği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17850)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

116.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, cinsel istismarın önlenmesine yönelik
çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17851) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

117.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/17852) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

118.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Erzurum-Oltu Cezaevindeki bir hükümlünün sağlık
sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17853) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

119.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarına
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17854) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

120.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir tutukluya ve hükümlülerin başka cezaevine nakilleri
ve tedavilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17855) (Başkanlığa geliş tarihi:
13/01/2011)

121.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, tutuklu bulunan çocuklara ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17856) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

122.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, tutuklu ve hükümlü sayısına ve dosyaların
Yargıtayda beklemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17857) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13/01/2011)
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123.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17858) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

124.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, emekli yaşını doldurmasına rağmen hizmet
süresi yetersizliği sebebiyle emekli olamayanlara hizmet borçlanması yapılarak emeklilik hakkı
verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17859)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2011)

125.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, SGK’nın 2009-2010 yıllarındaki sağlık
sektöründeki kesintilerine, prim gelirlerine ve giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17860) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2011)

126.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, SGK il müdürlükleri arasındaki özlük hakları
farklılıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17861)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

127.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, SGK’ca eczanelere aktarılan paya ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17862) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

128.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplu iş sözleşmelerinde mobbingle
mücadeleye yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17863) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

129.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17864) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

130.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bir taş ocağı işletmesine ilişkin
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17865) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2011)

131.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya-Aksu Çayının ıslahına ve kum, çakıl ve taş
ocaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17866) (Başkanlığa geliş tarihi:
11/01/2011)

132.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, deniz kirliliğinin önlenebilmesi için alınacak tedbirlere
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17867) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2011)

133.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur Onaç Barajı ve kış aylarında
yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17868) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12/01/2011)

134.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Güngören Göletinin tamamlanmasına ilişkin
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17869) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

135.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Keles Dağdibi Köyünün göletine ilişkin
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17870) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

136.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Çevre ve Orman
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17871) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

137.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, ek hesap faiz oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17872) (Başkanlığa geliş tarihi:
11/01/2011)

138.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17873) (Başkanlığa geliş tarihi:
13/01/2011)
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139.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğündeki
rüşvet ve yolsuzlukla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru
önergesi (7/17874) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

140.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Devlet
Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/17875) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

141.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Bingöl’deki sosyal tesis ihtiyacına ilişkin Devlet
Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/17876) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

142.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Devlet
Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/17877) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

143.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, yurt dışındaki Türk Şehitliklerine ve Myanmar’daki
Türk Şehitliğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17878) (Başkanlığa geliş tarihi:
11/01/2011)

144.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Katar’da yapılması planlanan büyükelçilik binası
ihalesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17879) (Başkanlığa geliş tarihi:
12/01/2011)

145.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Dışişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17880) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

146.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı seyahatlere, bunlara katılanlara ve ödenen
harcırahlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17881) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12/01/2011)

147.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17882) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

148.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yerel seçim sonrası bir beldeye gönderilen iş
makinelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17883) (Başkanlığa geliş tarihi:
11/01/2011)

149.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çipli pasaport uygulamasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17884) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2011)

150.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya-Beyşehir Belediyesinin taşınmaz ihalesine ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17885) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2011)

151.- İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, İDO çalışanlarının özlük haklarına ve İDO’nun satışına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17886) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

152.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Anayasa Mahkemesinin denetim sonuçlarına ve
yerel yönetimlerle ilgili soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17887) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

153.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir koruma polis memuru ile ilgili iddialara ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

154.- Eskişehir Milletvekili Hüseyin Tayfun İçli’nin, seçmen kütüklerine ve oy kullanmayanlara
yönelik cezai yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17889) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12/01/2011)

155.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Sabiha Gökçen Havalimanında bir kişiye yapıldığı
iddia edilen muameleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17890) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12/01/2011)
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156.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Ankara ve İstanbul’da yolcu taşımacılığı yapan
araçlara kırmızı ışık ve hız ihlali nedeniyle verilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/17891) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

157.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bir firmanın yaptığı ankete ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17892) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

158.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17893) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

159.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’in kültür ve turizm açısından
tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17894) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13/01/2011)

160.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Adıyaman-Çelikhan Abdulharap’taki “yüzen
adacıkların” korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17895)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

161.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17896) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

162.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ve bağlı kuruluşlara atanan ve
görevden alınan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17897) (Başkanlığa
geliş tarihi: 11/01/2011)

163.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Özel Kalem Müdürlüğü emrindeki araç sayısına
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17898) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2011)

164.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 4483 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ihbar ve
şikâyetler ile sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17899) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12/01/2011)

165.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17900) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

166.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki derslik ihtiyacına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17901) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

167.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki eğitim sorunlarının çözümüne
yönelik önerilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17902) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13/01/2011)

168.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranının
düşmesinin nedenlerinin araştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17903) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

169.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Antalya-Kepez’de bir lise öğrencisinin aldığı disiplin
cezasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17904) (Başkanlığa geliş tarihi:
13/01/2011)

170.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir lisede cinsiyet temelli yapıldığı iddia edilen
bir uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17905) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13/01/2011)

171.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okullarda çocuklara ücretsiz süt ve beslenme
hizmeti verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17906) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13/01/2011)
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172.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17907) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

173.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin askerlik sürelerinin
kısaltılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17908) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11/01/2011)

174.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Milli Savunma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17909) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

175.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, tıbbi mümessillerin hastane ve aile sağlığı
merkezlerine girmelerinin yasaklanmasına ve ilaç şirketlerinden alınan promosyonlara ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17910) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

176.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, şeker hastalarının kullandığı ilaç ve etken
maddelerine ve ilaçların zararlı etkileri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/17911) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

177.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Van-Başkale’de ambulansa yapılan bir sigara
kaçakçılığı olayına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17912) (Başkanlığa geliş tarihi:
12/01/2011)

178.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Nilüfer’de sağlık tesislerinin yapımına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17913) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

179.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Kırklareli-Babaeski’nin hastane ihtiyacına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17914) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

180.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbing sebebiyle yapılan başvurulara ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17915) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

181.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17916) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

182.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17917) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2011)

183.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, pancar üreticilerinin sorunlarına ve nişasta bazlı
şeker üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17918) (Başkanlığa
geliş tarihi: 11/01/2011)

184.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, çiftçi kredi faizlerinde “İyi Tarım Uygulamasına”
geçen üreticilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17919) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2011)

185.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, et ithali nedeniyle besicilik sektöründe
yaşanan sıkıntılara ve besicilik sektörüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17920) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

186.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17921) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

187.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Eskişehir-Bozüyük-İnegöl arası yol yapım
çalışmalarındaki kamulaştırma bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru
önergesi (7/17922) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)
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188.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Ulaştırma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17923) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

189.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir köyün telefon hatlarında yaşanan arızaya
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17924) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

190.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/17925) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

191.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17926) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

192.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Devlet
Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/17927) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

193.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Devlet
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/17928) (Başkanlığa geliş tarihi:
13/01/2011)

194.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Devlet
Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/17929) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

195.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Devlet
Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/17930) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

196.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Devlet
Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/17931) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

197.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17932) (Başkanlığa geliş tarihi:
13/01/2011)

198.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/17933) (Başkanlığa geliş tarihi:
13/01/2011)

199.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mobbingle mücadeleye ilişkin Devlet
Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/17934) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2011)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, referandum sürecinde YSK’ya ayrılan

ödeneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16669)
2.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davadaki tutuklu

bir sanığın ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16681)
3.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, telefon dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı

soru önergesi (7/16701)
4.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir tutukludan tercüme ücreti istendiği iddiasına ilişkin

Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16706)
5.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, cezaevlerinin vardiya sistemine ilişkin Adalet

Bakanından yazılı soru önergesi (7/16707)

6.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, ataması yapılan ve kurumdan ayrılan personele
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16708)
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7.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir tutuklunun duruşmaya götürülmediği iddiasına ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16709)

8.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 12 Eylül Rejiminin fiili ve hukuki etkilerinin ortadan
kaldırılması amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16793)

9.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, görevi kötüye kullanma suçunun cezasını hafifleten teklife
ve bazı bürokratlar hakkındaki suç duyurusu, ihbar ve şikayetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/16799)

10.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleye ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/16801)

11.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, tutuklu gazetecilere ve basın özgürlüğüne ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16802)

12.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tutuklu kişilere ve tutukluluk sürelerine ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16847)

13.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, akaryakıt ürünlerindeki fiyat artışına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17385)

14.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Füze Savunma Kalkanı Projesine ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/17387) 

15.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, ilaçlar piyasaya çıkmadan önce yapılan ve insan
sağlığına zarar veren testlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17389) 

16.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.’nin
özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17393) 

17.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, internet üzerinden yapılan satışlardaki vergi
yükümlülüğüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17395) 

18.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Tokat’ın Çevrecik-Saraykışla-Büşürüm bağlantı
yoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17396) 

19.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Maliye Bakanının emeklilerle ilgili bir açıklamasına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17397) 

20.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, üniversitelerdeki olaylara karışan öğrencilere
verilen cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17398) 

21.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, kayıt dışı istihdama, primsiz ödemeler kapsamındaki
aylıklara ve İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
yazılı soru önergesi (7/17404) 

22.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ ve ilçelerinde merkezi yönetim ve
belediyelerin yaptığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17412) 

23.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, kolluk güçlerinin biber gazı kullanımına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17413) 

24.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İnsani Yardım Vakfı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17414) 

25.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, il özel idaresi çalışanlarına eş durumu tayini
imkanının sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17415)
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26.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, İran sınırında bir köylünün öldürülmesine ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17416) 

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, kurulması düşünülen büyükşehirlerle
ilgili kriterlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17417)

28.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul-İzmir Otoyolu Projesinin muhtemel
etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17418) 

29.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, güvenlik güçlerince protestocu öğrencilere yönelik
müdahalede yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17419) 

30.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir lokantada yapılan polis denetimine ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17420) 

31.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, cezaevinde kalan ve tahliye olan siyasi kimliğe
sahip kişilerin takibe alınması konusunda yayımlandığı iddia edilen genelgeye ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17421) 

32.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’daki bazı belde ve köy okullarındaki ısınma
sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17425) 

33.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, OECD tarafından gerçekleştirilen
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programının sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı
soru önergesi (7/17426) 

34.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Okul Polisi Projesine ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17427) 

35.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, çiftçilerin ve minibüsçü esnafının borçlarının affedilmesine
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17434) 

36.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, ehliyet harçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı
soru önergesi (7/17438) 

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17439) 

38.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, özel bir şirketin aldığı kamu ihalelerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17440)

39.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Datça Devlet Hastanesi Projesine ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/17443) 

40.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, İstanbul Üniversitesinde çıkan bir olaya ve bazı
öğrencilere verilen disiplin cezasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17444) 

41.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, çiftçilerin kullandığı kredilerden
alınmayan kısımlarının nasıl karşılandığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17447) 

42.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İGDAŞ’ın özelleştirilmesi kararına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17448) 

43.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, çalışma hayatı ile ilgili bir yasa tasarısı için UÇÖ ile
diyalog kurulmadığı ve UÇÖ sözleşmelerinin dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17449) 

44.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir lokantada yapılan polis denetimine ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17453) 
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45.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, İran sınırındaki kaçakçılık olaylarına ve bir köylünün
öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17454) 

46.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa-Nilüfer Ertuğrulkent mevkiinde üst geçit
olmaması sebebiyle meydana gelen kazalara ve üst geçit yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/17455) 

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilen
öğrencilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17456) 

48.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İran sınırında öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17457) 

49.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17458) 

50.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğündeki
bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17459) 

51.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’in okul öncesi eğitim ve ilköğretim
okullarının mevcut durumlarına ve ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17460) 

52.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki okulların hijyen koşullarına ve
çevre düzenlemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17461) 

53.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2006-2010 yıllarında öğretmen çocuklarına
verilen ve iptal edilen burs sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17462) 

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17463) 

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yenilenen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavından sonra
yapılan öğretmen atamaları ile ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/17464) 

56.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eş durumu atamalarına ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17465) 

57.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı üst düzey
görevlilerinin yurt dışı seyahatlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17466) 

58.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Özürlüler İdaresi Başkanlığında görevli bir memurun
şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi
(7/17470) 

59.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, belediyelerin Hazineye olan borçlarına ilişkin
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17472) 

60.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir Metrosunun devrinde yaşanan soruna
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17473) 

61.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Allianoi Antik Kentine ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17474) 
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No.: 68
25 Ocak 2011 Salı

Tasarı
1.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (İçişleri ile Milli

Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2011)

Rapor
1.- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün;
Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve
17 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Zeynep Dağı’nın; Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın;
Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın; Cumhuriyet Halk Partisi
Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un; Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz ve
29 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 25 Milletvekilinin; Niğde Milletvekili
Mümin İnan ve 6 Milletvekilinin; Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 6 Milletvekilinin; Bilecik
Milletvekili Yaşar Tüzün’ün; Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 4 Milletvekilinin; İzmir
Milletvekili Selçuk Ayhan’ın; Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in; Adana Milletvekili Yılmaz
Tankut ve 10 Milletvekilinin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın; Zonguldak Milletvekili Ali
Koçal’ın; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; Tokat
Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in; Giresun
Milletvekili Eşref Karaibrahim’in; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket
Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kastamonu Milletvekili Mehmet
Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın;
Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir
Milletvekili Oktay Vural’ın; Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; Adana Milletvekili Hulusi
Güvel’in; Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın; Bartın
Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi
Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet
Şandır ve 6 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Kastamonu Milletvekili Mehmet
Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın;
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir
Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 6 Milletvekilinin; Konya
Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili
Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 6 Milletvekilinin; Konya Milletvekili Mustafa
Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin
Milletvekili Mehmet Şandır ve 6 Milletvekilinin; Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş ve Milliyetçi
Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet
Şandır ve 6 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın; Adıyaman Milletvekili Şevket
Köse’nin; Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in; Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve
Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın; Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in; Kastamonu
Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili
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Oktay Vural’ın; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Kastamonu
Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır’ın; Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; İstanbul Milletvekili Ayşe Jale
Ağırbaş’ın; Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 2 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi
Kaynak’ın; Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın; Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un; Konya
Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Konya
Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili
Oktay Vural’ın; Bolu Milletvekili Fatih Metin ve 2 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili M. Akif
Hamzaçebi’nin; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 2 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki
Kanun Teklifleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe
Komisyonları Raporları (1/971, 2/2, 2/15, 2/101, 2/111,  2/134, 2/175, 2/235,  2/236, 2/237, 2/258,
2/259, 2/261, 2/262, 2/267, 2/289, 2/344, 2/356, 2/363, 2/377, 2/400, 2/425, 2/444, 2/460, 2/462,
2/501, 2/503, 2/507, 2/540, 2/553, 2/587, 2/591, 2/677, 2/681, 2/682, 2/683, 2/688, 2/689, 2/690,
2/691, 2/698, 2/714, 2/740, 2/753, 2/760, 2/769, 2/779, 2/780, 2/783, 2/800, 2/801, 2/802, 2/805,
2/806, 2/808, 2/809, 2/810, 2/811, 2/812, 2/821) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 25.1.2011)
(GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergeleri
1.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, emeklilerin

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2010)

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, milletvekillerinin internet ve telefon
güvenlikleri ile ortam dinlemesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/994) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.11.2010)

3.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, köyleri ve ekilebilir arazileri sular
altında kalan köylülerin Sarımehmet Barajı’ndan kaynaklanan mağduriyetlerinin araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2010)

4.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 25 Milletvekilinin, yük taşımacılığı sektörünün ve
taşıma kooperatiflerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2010)
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25 Ocak 2011 Salı 
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Harun TÜFEKCİ (Konya) 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52’nci Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA
BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre vereceğim. 

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre
içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden
yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli per-
sonel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.04
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İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.16

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Harun TÜFEKCİ (Konya) 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52’nci Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Yapılan ilk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi elektronik cihazla
yeniden yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre vereceğim.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümü ile Adalet ve Demokrasi Haftası
münasebetiyle söz isteyen Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza Öztürk’e aittir.

Buyurun Sayın Öztürk.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Çok gürültü var Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sayın Hatibin konuşmalarını dinleyebilmemiz,
izleyebilmemiz, duyabilmemiz için Genel Kuruldaki uğultunun kesilmesi gerekiyor. Arkadaşlarımızı
sessizliğe ve sükûnete davet ediyorum.

Buyurun Sayın Öztürk.

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümü ile Adalet ve
Demokrasi Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşması

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devrimci, demokrat,
yurtsever, hoşgörü sahibi, güzel insan Uğur Mumcu’nun bundan on sekiz yıl bir gün önce, 24 Ocak
1993 tarihinde hunharca katledilmesinin üzerine ilan edilen 24-31 Ocak arasındaki Adalet ve
Demokrasi Haftası nedeniyle söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, Sabahattin Ali’den Hrant Dink’e kadar olan süreçte faili meçhul bırakılan siyasi
cinayetlerde yaşamlarını kaybeden Sabahattin Ali, Doğan Öz, Uğur Mumcu, Necdet Bulut, Abdi
İpekçi, Kemal Türkler, Gün Sazak, Ümit Kaftancıoğlu, İlhan Erdost, Muammer Aksoy ve isimlerini
sayamadığım pek çok devrimci, demokrat, yurtsever bilim adamı, gazetecilerin hepsine Allah’tan
rahmet diliyorum, anıları önünde saygıyla, özlemle eğiliyorum.
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Ocak ayı gerçekten çok kötü bir ay. 24 Ocak 1993 yılında Uğur Mumcu katledilmiştir. 31 Ocak
1990’da da Muammer Aksoy katledilmiştir. 24 Ocak 2001’de yine Emniyet Müdürü Gaffar Okkan
katledilmiştir. 19 Ocak 2007’de de Hrant Dink katledilmiştir. Sabahattin Ali’den Hrant Dink’e kadar
olan bu siyasi cinayetlerin neden, nasıl ve kimler tarafından işlendiği bir türlü açığa çıkarılamamıştır,
aydınlatılamamıştır, arkasındaki gizli ilişkiler gün ışığına çıkarılamamıştır değerli arkadaşlarım.
Bugüne kadar faili meçhuller adam gibi soruşturulmamış, araştırılmamış ve yargılanmamıştır,
araştırılıyormuş, soruşturuluyormuş ya da yargılanıyormuş gibi yapılmıştır. Mahkemelerin önü
tıkanmıştır. “Devlet sırrı” kavramı adı altında, mahkemelerin istediği bilgiler ve belgeler,
mahkemelere devlet tarafından gönderilmemiştir değerli arkadaşlarım. 

Bu konuda Toplumsal Bellek Platformu’nun, yani bu faili meçhul bırakılan siyasi cinayetlerde
yakınlarını yitirenlerin oluşturduğu Toplumsal Bellek Platformu üyelerinin 11 Şubat 2010 günü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve grubu bulunan siyasi partilere yaptıkları ziyarette ilettikleri
Türkiye’de faili meçhul bırakılan siyasi cinayetlerin araştırılması için Meclis araştırması komisyonu
kurulmasına ilişkin talepleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, ne yazık ki üzülerek yerine
getirilememiştir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımla birlikte verdiğim
bu Meclis araştırması önergesi 6 Nisan 2010, 22 Haziran 2010, 20 Ekim 2010, 3 Kasım 2010
tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kuruluna getirilmiş, ne yazık ki -üzülerek söylüyorum- Adalet ve Kalkınma Partisinin oylarıyla
reddedilmiştir. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarımızın bir yandan faili meçhullerle
hesaplaşmak, bir yandan 12 Eylül darbe hukukuyla hesaplaşmak söylemleri dikkate alındığında, faili
meçhullerin araştırılması, arkasındaki ilişkilerin, çetelerin açığa çıkarılması konusunu niye
reddettiklerini bir türlü anlamış değilim değerli arkadaşlarım.

Sayın Başbakan, 2010 yılının Ocak ayında yaptığı bir konuşmada Hrant Dink’in, Abdi
İpekçi’nin, Uğur Mumcu’nun, diğer tüm kirli saldırıların üzerindeki sis perdesini kaldırmaktan söz
ediyor ama ne yazık ki önceki gün Ukrayna’ya giderken verdiği bir demeçte Uğur Mumcu’nun
öldürülmesi konusunda, “Merhum Mumcu’yla ilgili on sekiz sene önce bir olay var ve zanlı şu anda
içeride. Bunu, bir defa, zaten faili meçhul kategorisine sokamazsınız.” diyor yani Uğur Mumcu’nun
tetikçisinin yakalanmış olmasını, Uğur Mumcu’nun neden öldürüldüğü, kimler tarafından bu
cinayetin gerçekleştirildiği konusundaki soruları yanıtlanmış gibi sunuyor. Sayın Başbakan 2010
Ocak ayında Uğur Mumcu’nun öldürülme olayının üstünde sis perdelerinden, kirli ilişkilerden
bahsederken bugün “Uğur Mumcu’nun olayını faili meçhul olarak adlandıramazsınız.” demesindeki
çelişkiyi de ben anlamış değilim değerli arkadaşlarım. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde eğer biz demokrasiyi ve demokratik hukuk devletini gerçekleştireceksek
demokrasinin ilk koşulu demokratik hukuk devletini güçlendirmektir. Demokratik hukuk devletinin
güçlenmesinin ilk koşulu da arkasında, tarihinde, yakın geçmişinde faili meçhul bırakılan siyasi
cinayetlerden temizlenmiş, arındırılmış olmasıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Demokratik hukuk devletinin gerçekten geçmişi, yakın
geçmişi faili meçhul bırakılan siyasi cinayetlerle dolu olmamalıdır, temizlenmelidir. Demokrasinin
ilk koşulu budur. 
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Toplumsal Bellek Platformu üyelerinin dün düzenlemiş oldukları “Demokrasi Paneli”ne
katıldım, orada yine Türkiye Büyük Millet Meclisinden araştırma komisyonu kurulmasına yönelik
taleplerini yinelediler. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu talepleri, bu haklı talebi görmemezlikten,
duymamazlıktan gelmesi kabul edilemez diyorum. O nedenle özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi
milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum: Faili meçhul bırakılan siyasi cinayetlerin araştırılmasına
neden karşı çıkıyorsunuz? 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Gündem dışı ikinci söz Gümrük Müsteşarlığının faaliyetleri ve Avrupa Birliği gümrük

mevzuatına uyumu hakkında söz isteyen Van Milletvekili Sayın Kayhan Türkmenoğlu’na aittir. (AK
PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Türkmenoğlu. 
2.- Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’nun, Gümrük Müsteşarlığının faaliyetleri ve Avrupa

Birliği gümrük mevzuatına uyumuna ilişkin gündem dışı konuşması
KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Van) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyeti

saygıyla selamlıyorum. 
Gümrük Müsteşarlığımız, kamu idaresi içerisinde önemli işlev icra eden köklü kuruluşlarımızdan

birisidir. Yüz kırk dokuz yıllık geçmişi olan Müsteşarlık, Ak Parti hükûmetlerimiz döneminde
yenilenmiş, işlemlerin sürat ve kolaylığı açısından büyük ölçüde modernize edilerek gümrük
kapılarında hızlı bir değişim sürecini başlatmıştır.

Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi ithalatçı ve ihracatçılarımızın ticari faaliyetlerini kolaylaştıran,
ürünün muhatabına en seri şekilde ulaşmasını sağlayan gümrük teşkilatımız, son sekiz yıl içerisinde
teknolojiyi yoğun, etkin bir şekilde kullanmış, üstün hizmet ve başarılarına yeni bir vizyon
kazandırmıştır. 

Gümrük Müsteşarlığımız 21 kara, 7 demir yolu, 10 askerî olmak üzere 47 hava ve 53 deniz
hudut kapısını kapsayan alanda, 9.249 personeliyle hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmeye devam
etmektedir. Yıllık toplam vergi gelirlerimizin yüzde 18,9'u Müsteşarlığımız tarafından toplanmaktadır.

Değerli milletvekilleri, Müsteşarlığımızın yurt dışı teşkilatı 2009 yılında kurulmuş, Brüksel-
Washington-Moskova-Kahire ve Bakû olmak üzere çeşitli temsilciliklerle hizmet yoluna devam
etmektedir. 2009 yılında 5911 sayılı Gümrük Kanunu’nda değişiklik yapılmış, Avrupa Birliği gümrük
mevzuatına uyum sağlanmıştır.

Müsteşarlığımızın bu hizmetlerinin dışında, artık, gümrük kapılarında güvenlik sistemi
oluşturulmuştur, “Alo 136” kaçak hattı kurulmuştur. 

Bugün, Türkiye gümrük hizmetleri bakımından altı bölgeye ayrılmış, ilk kez personel ataması
otomatik otomasyon sistemiyle yapılmıştır. Bugün, Gümrük idaremizin tamamına yakını otomasyona
geçmiş olup işlemlerin yüzde 100'ü elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Van Kapıköy Sınır
Kapımızın da geçen hafta otomasyona hizmete geçmesinden dolayı teşekkürler ediyorum Sayın
Müsteşarlığımıza. 

Ayrıca, en önemli konularımızdan birisi de İpek Yolu gümrük idareleri işbirliği girişimi
başlatılmıştır değerli milletvekilleri. Hudut geçiş ve gümrük işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla
kapıların ortak kullanıma ilişkin Gürcistan, Suriye, İran ile mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Kasım 2010 itibarıyla gümrük idaresinin imzaladığı karşılıklı idari yardım anlaşma sayısı elli üçtür.
Reform niteliğinde diğer bir başarı da yap-işlet-devret modeliyle kapılarımızın rehabilite

edilmesidir.  
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Sınır kapılarındaki verimliliği arttırarak dış ticaretin gelişmesine katkı sağlayan yap-işlet-devret
modeli sınır kapılarında saatler süren beklemeler dakikalara inmiş,  kilometreleri bulan araç
kuyrukları da hemen hemen ortadan kalkmıştır.

Değerli milletvekilleri, İpsala, Gürbulak, Habur, Cilvegözü, Sarp, Kapıkule ve Hamzabeyli
gümrük sınır tesisleri yap-işlet-devret modeliyle hizmete yeniden kazandırılmıştır. 

Yenilenen yedi tane kara sınır kapımız için toplam 218 milyon Türk lirası harcanmış ve
devletimize hiçbir yük getirilmemiştir.

Aynı şekilde ülkemizin Dilucu, Kapıköy, Esendere, Nusaybin, Akçakale, Öncüpınar, Karkamış,
Yayladağı, Dereköy, Türközü, Halkalı gümrük kapılarının da yenilenmesi çalışmaları hızlı bir şekilde
devam etmektedir.

Diğer bir konu da kaçakçılığın asgariye indirilmesi için etkin bir mücadele içerisinde bulunan
teşkilatımız, modern teknolojiye dayanan araç ve konteyner tarama sistemlerini devreye sokmuştur.
Nükleer madde detektörleri, uzaydan araç takip sistemleri, deniz botları, plaka okuma sistemi gibi
yenileme ve iyileştirme çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamıştır. Kaçakçılıkla mücadele
kapsamında etkinliğini sürdüren Gümrük Müsteşarlığımız bu konuda kararlı duruş sayesinde 2002
yılında 140 milyon Türk lirası iken 2010 yılında 470 milyon değerinde kaçakçılık olayını ortaya
çıkarmıştır.

Bu duygu, düşüncelerle gümrük işlemlerimizin yeniden düzenlenip çağa uygun bir anlayış ile
modernize eden ve ekonomiye büyük katkı… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayınız lütfen.
KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Devamla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Değerli milletvekilleri, gümrükteki işlemleri yeniden düzenleyerek çağa uygun bir anlayış ile

modernize eden ve ekonomiye katma değer sağlayan, başta Sayın Değerli Bakanımız Hayati Yazıcı
Bey olmak üzere gümrük teşkilatı personeline sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını
diliyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Türkmenoğlu.
Gündem dışı üçüncü söz, diyabet hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Mithat

Melen’e aittir. (MHP sıralarından alkışlar)
Buyurun Sayın Melen. 
3.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen’in, diyabete ve diyabet çubuklarının hastalara veriliş

şekline ilişkin gündem dışı konuşması
MİTHAT MELEN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyeti saygıyla

selamlıyorum.
Türkiye’de yaklaşık 8 milyon diyabetli olduğundan bahsediliyor ve her geçen gün bu sayı artıyor.

Herhâlde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ciddi bir araştırma yapsak yüzde 25 civarında diyabetli
olduğu varsayılıyor ama araştırma yapmıyoruz. Dünyada da öyle, 250 milyondan 400 milyona doğru
artmak üzere diyabet, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, bu yüzyılın en tehlikeli hastalıklarından ve salgın
hastalıklarından biri olarak varsaymış. Ama Türkiye şükür ki gerçekten diyabet konusunda belirli
aşamalar elde etmiş, mesela hastalarına ensülin vermek, çocuk diyabetlilerle uğraşmak, gebelerdeki
diyabeti çözmek gibi önemli bir adım atılmış ve son sekiz senedir bu adımlar devam ediyor.
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Ama birdenbire 10 Ocak günü Sosyal Sigortalar Kurumu bir karar alıyor, aldığı karar diyabet
çubuklarının verilmemesiyle ilgili yani dolayısıyla veriyor ama nasıl veriyor? Gideceksiniz,
eczaneden paranızla alacaksınız ve bu, iki ay içerisinde ancak geri ödenecek. Şimdi, bakın, asgari
ücret alan bir hastayı düşünün. Aşağı yukarı günde 6 kere kan ölçümü yapılıyor -aramızda diyabetli
olanlar da bilir- buna göre de ensülin alınıyor veya diğer ilaçlar. Eğer günde 6 kere kan alırsanız bir
haftada bir kutu diyabet ilacı kullanıyorsunuz yani bu çubukları kullanıyorsunuz. Bu çubuklar kan
ölçmeye yarıyor, ölçüm aleti. Bu çok önemli. Bunun aksi, hastalığa, ölüme bile neden olabilir,
bacakların kesilmesine kadar, böbreklerde tahribata kadar gidebilir ve bu çubukların verilmesinden
bir sabah vazgeçiyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Niye? Onu da söyleyeyim. Niye? Danıştayda açılan
bir dava sonucu. Gene bir vatandaş Danıştayda bir dava açmış. O davadaki Danıştayın verdiği karar
çok olumlu bir karar. Niteliğin korunması açısından yani bu çubukların niteliğinin korunması
açısından bir karar veriyor, müspet bir karar. O karara rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu birdenbire
kimseye danışmadan meşhur bir tebliğ yayınlıyor ve sözüm ona bu diyabet çubukları verilecek. İki
ay içerisinde geri almanız o parayı mümkün değil. Tip 1 diyabette ayda minimum 200 liradır bunların
masrafı. Tip 2 diyabette 100-150 lira civarında. Bir evde 2 diyabetli olduğunu düşünün. En az 400
lira veriyorsunuz. Asgari maaşı olan bir insanı, bir hastayı düşünün, bir aileyi düşünün. 

Şimdi, bu devlet ya var ya yok. Ya bunu vereceksiniz ya vermeyeceksiniz. Niye bu kadar ezbere
iş yapılıyor, anlamıyorum. Yani kim cezalandırılıyor? Bana tonlarca mektup geliyor Türkiye'nin her
yerinden. Ben de bir diyabetli olarak, bu işin içinde olarak bunu en iyi anlayan biri benim. Ben bile
aldığım diyabet çubuklarının parasının ne zaman ödeneceğini bilmiyorum. Ayrıca da gideceksiniz
rapor alacaksınız, sıraya gireceksiniz, muhasebelerde dolaşacaksınız. Bunu düşünün, hastalar nasıl
yapabilecek? Niye bu karar alınıyor, niye bu iş bu kadar sorumsuzlukla yürütülüyor, anlamıyorum.
Hakikaten bu karar verilmişti, bunlar veriliyordu ama bakıyorsunuz ki bazen işin ekonomisiyle
uğraşan birimlerin arasında zaten koordinasyon yok. Yani öyle bir şey ki, bu diyabet konusunda da
öyle, her konuda olduğu gibi. Şimdi bir yönü Maliye Bakanlığı, öbür yönü Sosyal Güvenlik Kurumu,
öbür yönü de Sağlık Bakanlığı. Birbirleri arasında kararlar yok çünkü Sağlık Bakanlığı böyle bir
şeye karşı çıkmıyor. Bunu bilenler bilir ama bu karardan Türkiye’de şu anda mağdur olan 1 milyon
insan var. Çok ciddi biçimde mağdur olan ve  bu paraları alacağı, geri alacağı belli olmayan ve
hakikaten sıkıntıda olan ve mektup yazan, bizden yardım isteyen bir sürü insan var. Bunu çözmek bu
kadar zor değil. Hükûmetten de kimse yok şu anda, bunu belki dinlemiyor ama, bu karar alınırken,
yani Sosyal Sigortalar Kurumu veya Sosyal Güvenlik Kurumu kime dayalı, hangi akla hizmet bu
kararı almış o da belli değil. Niye? Çünkü gerekçe, bunu ödemiyor değiliz ödüyoruz ama eziyet
ediyorsunuz. İki ay sonra veya dört ay sonra alacağı belli olmayan bir 400 lirayı vermek ve sonra geri
almak. Bu, hakikaten Türkiye'de birçok insanı mağdur eder durumda. Buna önlem alacak biziz, bunu
düzeltecek biziz, onun için bu konuşmayı yapıyorum ve bir an önce de göreve çağırıyorum Hükûmeti,
bunu bir an önce çözmesi lazım, aksi hâlde hakikaten Türkiye'de birtakım insanı diyabetten
kaybetmemiz mümkün. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum. 
MİTHAT MELEN (Devamla) – Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

(MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim Sayın Melen. 
60’ıncı maddeye göre pek kısa söz talepleri vardır, onları veriyorum şimdi. 
Buyurun Sayın Köse. 
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V.- AÇIKLAMALAR
1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Uğur Mumcu, Gaffar Okkan ve Hrant Dink’in

ölümleri ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılamamasına ilişkin açıklaması
ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 24 Ocakta Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan, 19 Ocakta
Hrant Dink’i aramızdan aldı karanlık güçler. Faili meçhul cinayetlerin üzerinden yıllar geçmiş
olmasına rağmen aydınlanamaması ülkemiz adına kara bir lekedir. Demokrasinin yerleşemediği
ülkelerin en belirgin özelliği faili meçhul cinayetlerin çok olmasıdır. Ülkemizde demokrasinin
ilerlemesi için önce faili meçhul cinayetlerin çözülmesi gerekmektedir. 

Başta bu yürekli demokrasi şehitlerinin mücadelesini selamlarken, aynı zamanda 22 Ocakta
vefat eden Aydın Güven Gürkan ile 24 Ocakta aramızdan ayrılan İsmail Cem’i de rahmetle anıyor
ve tüm faili meçhul cinayetlerin aydınlanması dileğiyle yüce Meclisi tekrar selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Sayın Güvel…

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması
HULUSİ GÜVEL (Adana) – Teşekkür ediyorum Başkanım. 

Değerli arkadaşlar, dün, yürekli bir cumhuriyet aydını olan Uğur Mumcu’nun katledilişinin
18’inci yıl dönümüydü. Onu bizden koparan zihniyetin en çok çekindiği kalemdi Uğur Mumcu,
çünkü kalemi namusuydu, halkının yanındaydı, karanlığa karşıydı. Bugün pek çok kalemin ağzına
almaktan kaçındığı bağımsız ve özgür Türkiye özlemi Uğur Mumcu için en önemli değerlerden
birisiydi. Halkımız Uğur Mumcu’yu ve onun değerlerini on sekiz sene önce olduğu gibi hâlâ
yüreğinde taşımaktadır, ancak her şeye rağmen, eksikliği her gün daha fazla hissedilmektedir. 

Katledilişinin yıl dönümünde Uğur Mumcu’yu özlemle anıyor, hatırasının önünde saygıyla
eğiliyorum. 

Teşekkür ederim Başkanım. 

BAŞKAN – Sayın Sakık…

3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, faili meçhul cinayetlerin bir an önce aydınlatılmasına ilişkin
açıklaması

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 

Evet, dün Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümüydü, birkaç gün önce de Hrant Dink’in ölüm yıl
dönümüydü. Bugün, 25 Ocak 2000 tarihinde gözaltına alınan HADEP Silopi İlçe Başkanı Serdar
Tanış ve Ebubekir Deniz’in ölüm yıl dönümü. Bunlar, 2000 yılında dönemin jandarma komutanı
Levent Ersöz tarafından gözaltına alınıp jandarmaya girdiler ve o günden bugüne kadar hâlen
bunlardan bir ses seda yok. 

Evet, ülkemiz faili meçhul cinayetler ülkesi. Bu ülkede 17.500 insan yaşamını yitirdi. Bu
cinayette yaşamını yitiren her insan, sadece Uğur Mumcu değil, bütün katledilenler bizim
kardeşlerimizdir. Biz bunların faillerinin bulunması için bir bütün olarak Meclis araştırma önergeleri
veriyoruz ve bunların kabulünü istiyoruz ama ne yazık ki, Adalet ve Kalkınma Partisi sürekli sayısal
çoğunluğunu kullanarak bunu reddediyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

– 260 –

GÖKHAN-52 17–20

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011 O: 2



SIRRI SAKIK (Muş) – Ben, bu faili meçhul cinayetlerin bir an önce aydınlığa kavuşması için
Meclisin duyarlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN – Sayın Yıldız…
4.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, diyabet hastalarının diyabet çubuklarını eczanelerden

alamamalarına ilişkin açıklaması
SACİD YILDIZ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının, diyabet çubuklarını eczanelerden alamaması üzerinde konuşmak

istiyorum. 
Bu genelge sonunda, ben de hekim olduğum için çok sayıda telefon aldım. Bu diyabet çubukları

normal şekilde eczanelerden alınıyordu, şimdi parasıyla alacaklar ve paralarını alabilmeleri için beş
aşama getiriliyor. Yaşlılar var, çocuklar var. Bunlar bu işlemleri nasıl yerine getirecekler? 

Üstelik Sağlık Bakanlığı diyabetle ve obeziteyle mücadele başlattığını söyledi. 
İki bakanlık birbirinden habersiz nasıl bu şekilde genelge yayınlıyor? Hükûmetin, Adalet ve

Kalkınma Partisinin halkın sağlığıyla oynadığının somut bir delili bu. 
Bu diyabet çubuklarını alamamaları nedeniyle oluşacak komplikasyonların tedavisi daha da

fazla olacak. Bu hastalar şeker komasına girerlerse bunların tedavisi daha da güç olacak. 
Bunun için bu genelgenin geri alınması uygun olur diyorum. Bu konuda soru önergesi de verdim

ama Sayın Melen de konuştu, bunun bir an evvel geri alınması, hatadan dönülmesi gerekir.
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN – Gündeme geçiyoruz.
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının üç tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup bilgilerinize

sunacağım: 
VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER
1.- Kanada Senato Başkanı Noel Kınsella ve beraberindeki parlamento heyetinin ülkemizi

ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1376)
13/01/2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Kanada Senato Başkanı Sayın Noel Kinsella'nın beraberinde bir Parlamento Heyeti ile birlikte

ülkemizi ziyaret etmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın 07 Ocak 2011 tarih ve
84 sayılı Karan ile uygun bulunmuştur.

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

Mehmet Ali Şahin
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı 
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2.- Ukrayna Parlamentosu Başkanı Volodimir Litvin ve beraberindeki parlamento heyetinin
ülkemizi ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1377)

13/01/2011
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Sayın Volodimir Litvin ve beraberindeki heyetin ülkemizi
ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın 07 Ocak 2011 tarih ve 84 sayılı Kararı
ile uygun bulunmuştur.

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

Mehmet Ali Şahin
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı 
3.- Lüksemburg Parlamentosu Dış ve Avrupa İşleri, Savunma, İşbirliği ve Göç Komisyonu

Başkanı Ben Fayot ve beraberindeki parlamento heyetinin ülkemizi ziyaretine ilişkin Başkanlık
tezkeresi (3/1378)

20/01/2011
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Lüksemburg Parlamentosu Dış ve Avrupa İşleri, Savunma, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı
Sayın Ben Fayot ve beraberindeki parlamento heyetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın
konuğu olarak 11-14 Ocak 2011 tarihleri arasında ülkemize resmi ziyarette bulunmaları TBMM
Başkanlık Divanı'nın 07 Ocak 2011 tarih ve 84 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.

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

Mehmet Ali Şahin
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Başbakanlığın, kanun tasarısının geri alınmasına dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum:
4.- Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 75’inci
maddesine göre geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1379)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 3/6/2008 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-753/2458 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımız ekinde Başkanlığınıza sunulan "Spor Müsabakalarında Şiddet ve

Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"nın Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 75 inci maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 
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BAŞKAN – Adalet Komisyonunda bulunan tasarı Hükûmete geri verilmiştir.
Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum:
B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, emeklilerin

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/993)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye'de 9 milyonu aşkın emeklinin yaşamış olduğu sorunların tespit edilmesi ve çözüm

yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105'inci Maddeleri gereğince
Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Ayla Akat Ata
BDP Grup Başkan vekili 

Gerekçe :
Türkiye'de bugün itibarıyla emekli olan, emeğinin karşılığını alamayan, örgütlenmesinin önüne

yasal engeller çıkarılan, aldığı maaşla geçinemeyen, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamını
sürdürmek zorunda kalan 9 milyonu aşkın emekli bulunmaktadır.

Mevcut iktidar emekliler ile çalışanlar arasındaki ücret uçurumunu düzelteceğini vaat etmesine
karşın, bugüne kadar bu konuda herhangi bir çabanın sarf edilmemiş olması, bu uçurumun daha da
artmasına neden olmuştur. Çalışanların maaşlarına ek ödemelerle yapılan iyileştirmelerin emeklilik
sonrasına yansımaması, emeklilerle çalışanlar arasında maaş farkını ortaya çıkarmakta ve bu durum
yapılan her artışla giderek büyümektedir. 5473 Sayılı Kanunla çalışanlara, 2006 yılında 40+40 TL,
2007 yılında 20+20 TL, 2008 yılında ise en düşük 103 TL en yüksek 385 TL ek ödemeler yapılırken
emeklilere yönelik böyle bir uygulamanın olmaması mağduriyetlere yol açmıştır. Bugün en düşük
Bağ-Kur emeklisine 570 TL, SSK emeklisine 700 TL ve Emekli Sandığı emeklisine 840 TL maaş
vererek emekliyi açlık ve yoksulluğa mahkûm etmişlerdir. Sosyal Güvenlik Kurumlarından emekli
maaşı alanlar arasında ücret dengesizliğinin yanı sıra, aynı kurumda aynı pozisyondan emekli olanlar
arasında da çok farklı maaşlar alınmaktadır.

Emekli maaşları yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan bir önceki
altı ayın TÜFE oranı kadar arttırıldığından emekliler büyümeden pay alamamaktadır.

Çalışırken aldıklarıyla zor geçinirlerken, emekli olduklarında aldıkları maaşın yarı yarıya
azalacağı nedeniyle çalışanlar emekli olmaktan kaçınmaktadırlar.

Son yıllarda sağlık ve sosyal güvenlik alanında yapılan reformlar yalnız aktif çalışma yaşamı
içinde bulunan çalışanları etkilememiş, emeklilerin de aleyhine bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Sağlık
alanında hayata geçirilen reformlar hastaneleri işletme, hastaları ise müşteri olarak görmektedir. Bu
nedenle emekliler sağlık kurumuna her gittiğinde, muayene ücreti ve katkı/katılım payı ödemek
durumunda kalmaktadırlar. Alınacak sağlık hizmetlerinin birim fiyatı SGK tarafından belirlenmekte,
dolayısıyla düşük belirlenen fiyatlar alınacak hizmetleri karşılamaktan uzak olmakta, fiyatın
üzerindeki bedel de ne yazık ki emeklilerin ceplerinden çıkmaktadır. Bu nedenle aldığı maaş günlük
harcamalarına bile yetmeyen emekliler, kaybettikleri sağlıklarını geri kazanmak için ödemeleri
gereken paraları olmadığından hastalıkla boğuşmak zorunda kalmaktadır. Hekim raporuyla kullanılan
bazı ilaçlar ve sağlık hizmetlerinin ödeme listesinin dışına çıkarılması, raporlu ilaçlarda eskiden
alınmayan ilaç katkı paylarının alınıyor olması kronik rahatsızlıkları bulunan emeklileri zor durumda
bırakmaktadır. 
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Sosyal güvenlikte alınan her türlü primin prim ödeyen için bir karşılığı olması gerekirken, 4956
sayılı yasaya göre kendi nam hesabına işyeri açan emekliler ile herhangi bir işyerinde yeniden çalışmaya
başlayan emeklilerden, hiçbir karşılığı olmayan destek primi alınmaktadır. 2003 yılında yürürlüğe giren
4956 sayılı yasadan haberi olmadığı için destek primi kesilmesi başvurusu yapmamış olan emeklileri,
maliye kayıtlarından tespit eden SGK tarafından on binlerce emekliye toplu prim borcu yazıları
gönderilmekte, bu durumda olan emeklilerin emekli aylıklarından resen kesinti yapılmaktadır.

Yine emeklilerin ILO, AİHS Sözleşmeleri ve IHEB Bildirgesi kapsamında sendika kurarak
örgütlenme hakkı bulunmasına karşın Türkiye'de yasal düzenlemeler öne sürülerek emekliler sendika
kurma hakkından mahrum bırakılmakta ve kurulan emekli sendikaları hakkında da davalar
açılmaktadır. Oysa Anayasanın 90 ıncı maddesi uluslar arası sözleşmelerin kanun hükmünde
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Türkiye'de 9 milyonu aşkın emeklinin yaşamış olduğu sorunların tespit edilmesi ve çözüm
yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105'inci Maddeleri gereğince
Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 milletvekilinin, milletvekillerinin İnternet ve telefon
güvenlikleri ile ortam dinlemesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/994)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Milletvekillerinin haklı endişe ve şüphelerine yol açan,

kişisel e-posta hesaplarının ele geçirilmesi, gelen ve gönderilen e-postaların izlenmesi, telefon ve
ortam konuşmalarının dinlenmesi iddiaları başta olmak üzere, bu yasa dışı faaliyetler sonucu oluşan
sorunların tespit edilmesi ve olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Yılmaz Tankut (Adana)
2) Mehmet Şandır (Mersin)
3) Oktay Vural (İzmir)
4) Şenol Bal (İzmir)
5) Ahmet Deniz Bölükbaşı (Ankara)
6) Necati Özensoy (Bursa)
7) Rıdvan Yalçın (Ordu)
8) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ)
9) Cemaleddin Uslu (Edirne)
10) Mustafa Kalaycı (Konya)
11) Münir Kutluata (Sakarya)
12) Beytullah Asil (Eskişehir)
13) Abdülkadir Akcan (Afyonkarahisar)
14) Ali Uzunırmak (Aydın)
15) Mümin İnan (Niğde)
16) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş)
17) Yıldırım Tuğrul Türkeş (Ankara)
18) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın)
19) Mehmet Zekai Özcan (Ankara)
20) Kamil Erdal Sipahi (İzmir)
21) Reşat Doğru (Tokat)
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Gerekçe: 
Elektronik posta (e-posta); İnternet’in yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi

ve düşük maliyetli olması nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada en yoğun kullanılan iletişim
araçlarından ve kanallarından biri hâline gelmiştir. E-posta yoluyla iletilen başta resmî ve ticari olanlar
olmak üzere her türlü belgelerin ve yazıların (e-posta iletilerinin) gönderici ve alıcı açısından teknik
güvenilirliği ve yasal geçerliliği büyük önem taşımaktadır.

Şu anda yaygınlıkla kullanılan standart elektronik posta (SEP) yolu ile iletişim, hukuken kabul
edilmeyen ve teknik olarak fazla güvenli olmayan, e-postaların göndericisinin ve alıcısının
kimliklerinin tespit edilemediği bir haberleşme aracı hüviyetindedir. Aynı zamanda iletişim ve
konuşmaların izlenememesinin kesin olarak sağlanamadığı ve izlenildiği iddialarını da inkâr edebilen
bir iletişim şeklidir. Ayrıca, istenmeyen mesajlar ile e-posta iletilerinin başkaları tarafından
açılabilmesi gibi sorunlar da giderek yaygınlaşmaktadır.

Standart elektronik posta yoluyla, başta gönderici ve alıcının kimliklerinin kesin olarak tespit
edilememesi olmak üzere, bir elektronik belgenin, teknik ve hukuki kesinliğe sahip olarak, başkaları
tarafından değiştirilmeden veya görülmeden gönderilmesi, saklanması ve alınmasının sağlanamaması,
resmî ve ticari işlemlerin İnternet üzerinden yürütülebilmesinin önünde önemli engellerden birini
teşkil etmektedir.

Ülkemizin en saygın kurumu olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinde son zamanlarda
çok sık yaşanan olaylardan biri de sahte e-posta yardımıyla milletvekillerinin kimlik bilgileri ve
şifrelerinin ele geçirilme şüphe ve iddialarına paralel olarak kimlik avı sahtekârlığının artması olmuştur.

Milletvekillerine tahsis edilen e-postaların şifrelerini kimler bilmektedir? Bu şifreler bazı
personel tarafından kötü niyetle kullanılmakta veya şifreler başkalarına verilerek e-postaların
izlenmesi veya içeriğinin değiştirilmesi ve silinmesi gibi yasa dışı faaliyetlerin yapılıp-yapılmadığı
konusunda haklı endişeler oluşmaktadır.

Bu saldırılarda e-postaların sahte olduğunun anlaşılması çok zorlaşmakta olup, büyük dikkat
istemektedir. Dikkatli olmayan ve İnternet altyapısı gelişmiş olmayan kişilerin bu bağlantıların sahte
olup olmadığını anlaması imkânsızdır.

TBMM gibi bir kurumda bile milletvekillerinin e-posta ve kimlik bilgilerine ulaşıldığı iddiaları,
kurumun saygınlığını ve milletvekillerinin özel hayatları ve haysiyetlerini zedeleyebilmektedir.

Milletvekili odalarına konulan ve ne olduğu bilinmemekle birlikte yangın alarm sensörü olarak
kullanılan aygıtların dinleme ve izleme amaçlı kullanılmayacağı veya bu aygıtların içlerine
yerleştirilecek özel ve çok amaçlı düzeneklerle; telefon konuşmalarının dinlemesi, seçmenlerle
yapılan görüşmelerin ve konuşmaların izlenmesinin mümkün olabileceği söylenmekle birlikte
geçmişte bu ve benzeri dinleme ve izlemelerin yapıldığı hepimizin malumudur. Bu iddia ve şüphelerin
araştırılması ve milletvekillerinin özgürce ve izlenme korkusu olmadan çalışmalarını yapabilmesi
ve bunun TBMM tarafından sağlanması gerekmektedir.

Son günlerde Mecliste daha önceki yıllarda söz konusu edilmeyen personelin telefon
görüşmelerinin tespit edilmeye başlanması söylentilerinin, bir süre sonra milletvekillerinin yaptığı
telefon görüşmelerinin de izlenebileceği endişesini gündeme getirmektedir.

Meclis bünyesinde daha önceki aylarda bankoların yakınına kurulan iletişim cihazları ile (rack
kabinetler, switchler) kablosuz iletişim cihazlarından faydalanılarak veya o cihazlara yeni cihaz
eklemeleri yapılarak yasa dışı dinleme yapılıp-yapılmadığı bilinmemektedir. Bu nedenlerden ötürü
söz konusu endişeleri giderecek şekilde bir araştırmanın yapılması zorunluluk hâline gelmiştir.
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Netice olarak;
Yukarıda anlatılmaya çalışılan bilgiler çerçevesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde

sahte e-posta hesabı ile milletvekillerin kimlik bilgileri ve şifrelerini yasa dışı yollarla elde etmek
suretiyle ortaya çıkan zararların tespit edilmesi ve yasa dışı telefon ve ortam dinleme faaliyetlerin
engellenmesi amacıyla Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105.
maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.

3.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin, köyleri ve ekilebilir arazileri sular altında
kalan köylülerin Sarımehmet Barajı’ndan kaynaklanan mağduriyetlerinin araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/995)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
1992 yılında Van'ın Muradiye İlçesinde yapılan Sarımehmet Barajı nedeniyle devletin konut,

arsa ve ek yardım vaadi ile köylerinden çıkardıkları, evleri ve arazileri su altında bırakılan Çakmak,
Avzeça, Çıraklı köyleri halkının yaşadığı sorunların araştırılması; göç ettikleri illerde ve hala aynı
köyde yaşamaya çalışan köylülerin mağduriyetinin giderilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi
için alınacak önlemelerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104. ve
105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 12.11.2010

1) Fatma Kurtulan (Van)
2) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır)
3) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 
4) Ayla Akat Ata (Batman) 
5) Bengi Yıldız (Batman) 
6) Akın Birdal (Diyarbakır) 
7) Emine Ayna (Mardin) 
8) Hasip Kaplan (Şırnak)
9) Hamit Geylani (Hakkâri)
10) İbrahim Binici (Şanlıurfa)
11) M. Nuri Yaman (Muş)
12) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis)
13) Mehmet Ufuk Uras (İstanbul)
14) Osman Özçelik (Siirt) 
15) Özdal Üçer (Van) 
16) Pervin Buldan (Iğdır) 
17) Sebahat Tuncel (İstanbul)
18) Sevahir Bayındır (Şırnak) 
19) Sırrı Sakık (Muş) 
20) Şerafettin Halis (Tunceli) 
Gerekçe: 
Van'ın Muradiye İlçesi'nde 1992 yılında yapımı tamamlanan Sarımehmet Barajı, Çakmak, Avzeça,

Çıraklı köylerini ve köyün ekilebilir tarım arazisinin önemli bir kısmını sular altında bırakmıştır.
Köylerinden çıkmak zorunda bırakılan vatandaşlar, devlet tarafından kendilerine konut, arsa, büyükbaş
hayvan, banka kredisi verileceğine dair vaatlerde bulunulduğunu öne sürmektedir. Evleri ve arazileri
su altında kalan Köy halkı zaman içinde Adana, İstanbul ve Van Merkez'e göç etmiştir.
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Yapılan baraj nedeniyle 1992 yılında köylerinden çıkarılan köylülere, tam 16 yıl sonra köyden
yaklaşık 10 km uzaklıkta bir yerde konut yapılmıştır. Söz konusu vaatler yerine getirilmediği gibi
evlerinden edilen ve hayatları alt üst edilen köylüler, yeni konut ve 30 dönümlük arazi karşılığında
260 bin lira borçlandırılmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından köyleri boşaltılan her aile
için düzenlenen dosyada "afet nedeniyle boşaltılan köyler" ibaresinin resmi olarak belirtilmesine
rağmen, buna ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığını belirten köylüler, hiçbir şekilde afet
yardımından yararlanamadıklarını ileri sürmüşlerdir. 1992 yılında evsiz kalan köylüler 16 yıl boyunca
kirada kalmak zorunda kalmış ve kira borçlarını da kendi imkanları ile ödemişlerdir. Kendilerine bir
iş imkânı dahi verilmediğini ileri süren köylüler, TOKİ tarafından yapılan konutların baraj yapımı
dolayısı ile mağdur olan vatandaşlara verileceği sözünün ise tutulmadığını iddia etmektedirler.

Konutların yapıldığı yerde tam bir alt yapı olmadığını ve evlerin kolonlarında çatlaklıklar oluştuğunu
anlatan bazı köylüler, konutları yıkılmaktan kurtarmak için balkonlarına ek kolonlar diktiklerini ileri
sürmüşlerdir. Arazilerin ise engebeli olduğu ve tarım yapmaya uygun olmadığı ifade edilmiştir.

Kendilerine ev ve arazi vaat edilerek, evlerinden çıkartılan, sahip oldukları her şeyi bırakarak
şehir merkezine ve diğer illere göç etmek zorunda bırakılan vatandaşlar gittikleri yerlerde çok zor
koşullarda yaşamak zorunda bırakılmıştır. Köylerinden çıkarılarak köklerinden koparılan köy halkı
metropollerde yoksulluğa mahkûm edilmiştir.

Köylülerin iddia ettikleri diğer bir husus ise, kendilerine verileceği vaat edilen arazilerin Van
Milletvekili Hüseyin Çelik'e 49 yıllığına kiralandığıdır. Şimdi mağdur edilen köylüler haklarını
aramakta ve kendilerine verilen sözün yerine getirilmesini istemektedirler.

Konut ve arsa karşılığı kendilerine imzalatılan 260 bin liralık senedi hayat boyu ödeyemeyeceklerini
dile getiren köylüler devlet tarafından mağdur edildiklerini ve bu mağduriyetlerinin giderilmesini talep
etmektedirler. Bu nedenle söz konusu iddiaların araştırılması ve yaratılan mağduriyetin giderilmesi için
bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını gerekli görmekteyiz.

4.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 25 milletvekilinin, yük taşımacılığı sektörünün ve taşıma
kooperatiflerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/996)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde kamyoncu esnafımızın birçok sorunu bulunmaktadır. 4925 sayılı Kanun'un 2003'de
çıkarılmasıyla rahatlayacağı beklenen kamyoncu esnafının sorunları daha da artmış ve çıkarılan
yönetmelikler bazı sorunları çözerken yenilerini de beraberinde taşımıştır. Yasanın Avrupa ülkelerinde
uygulandığı gibi kabul edilmesi, ülkemize uyumlu olmaması sorunların temelini teşkil etmektedir.

1. Ülkemizde bulunan kamyon sayısının ne olduğu ve hangi özellikte kaç kamyon var, bunların
kooperatif, şirket ve bireysel çalışma durumları bilinmemektedir?

2. Ülkemizde taşımacılık sektörünün aktif olduğu alanlar arasında tarım ve hayvancılık da büyük
yer almaktadır. Yaş sebze ve meyvenin taşınacağı aylarda ve hasat zamanlarında kamyon
taşımacılığındaki artışlar nedeniyle araçlar yetersiz kalmakta, diğer aylarda işlerde olan azalma
nedeniyle kamyon taşımacılığı yapanlar zorluklarla karşılaşmaktadır.

3. 2006 yılında çıkarılan Yasa gereği taşıma kooperatiflerinden R1 belgesini ve K1 belgesini
alan kamyon sahipleri dışında herhangi bir belge almadan taşımacılık yapanlar için gerekli kontroller
yapılmadığı için, belge alımı için para ödeyenler mağdur edilmektedir.
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4. K yetki belgelerinde 25 ton kapasite zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak hâlen imal edilenlerde
25 ton kapasiteli kamyon bulunmamaktadır. Yeni bir kamyon ya da tır alamayacak kişiler büyük
mağduriyet yaşamaktadır.

5. 2006 yılından beri hurdaya ayrılan ve yeni trafiğe çıkan kamyonlarla ilgili elde veriler
bulunmamaktadır.

6. 2006 yılında uluslararası taşımacılık belgesi alan firmalara çıkarılan yönetmelik maddeleri ile
ülkemize giriş yaptıklarında nereden olursa olsun yurt içi taşımacılık yapma hakkı verilmiştir. Onlar
gümrük kapılarından girmeden önce ÖTV'siz, KDV'siz yakıt aldıkları için (normalde pompa fiyatı
3,01 TL'ye alınan yakıtı onlar 1,5 TL'ye almaktadır); bölgedeki gerçek navlun fiyatlarını
düşürmektedir. Bu durum haksız rekabet ortamı doğurmaktadır. Bunun ortadan kaldırılması için
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

7. Ülkemizde ağırlık kontrollerinin her yerde yapılması gerekmektedir.
8. Araçlarda motorin yerine ince yağ konulması engellenmelidir.
9. Lojistik firmalara uygulandığı gibi taşıyıcı kooperatiflere ve üyelerine de çeşitli teşvikler ve

desteklemeler verilmelidir.
10. Vergilendirme uygulamalarında MTV borcu olan kamyonların borçları yüzünden araçları

bağlanmaktadır. Borcu nedeniyle bağlanan aracın para kazanıp borcunu ödemesi tamamen olanaksız hâle
gelmektedir. Bu durum kamyoncuları çok mağdur etmektedir. MTV borcu olan araçlara taksitlendirme
olanağı sağlanarak onların fenni muayene yaptırmaları sağlanmalı. Araçları bağlanmamalıdır.

11. Taşıma Kooperatiflerine de şirketler gibi uzun vadeli kredi ve desteklemeler verilerek ayakta
kalmaları sağlanmalıdır.

12. Fenni muayenelerin TÜV'lere geçmesiyle, araçlarda kasa genişlik ölçü standardı aranmaya
başlandı. Fakat bundan 2 yıl önceye kadar böyle bir ölçü aranmadığı için paletli sarımlar da
düşünüldüğü için ölçüler standarttan 5-10 cm geniş yapılmış, bu araçlar geniş olduğu için TÜV'lerden
geçememektedir. Bu konuya bir çözüm bulunması gerekmektedir.

Kamyoncu esnafımızın ve taşıma kooperatiflerinin genel durumunun ortaya koyulması, bu sektörde
yaşanan ve gün geçtikçe artan sorunların araştırılarak, gereken önlemlerin alınması ve bu konuda
çözümcül bir politika oluşturulmasına ışık tutulması amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve
105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz.

1) Kemal Demirel (Bursa)
2) Hüsnü Çöllü (Antalya)
3) Eşref Karaibrahim (Giresun)
4) Algan Hacaloğlu (İstanbul)
5) Tacidar Seyhan (Adana)
6) Şevket Köse (Adıyaman)
7) Emrehan Halıcı (Ankara)
8) Metin Arifağaoğlu (Artvin)
9) Enis Tütüncü (Tekirdağ)
10) Mehmet Cevdet Selvi (Kocaeli)
11) Derviş Günday (Çorum)
12) Tayfun İçli (Eskişehir)
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13) Yaşar Tüzün (Bilecik)
14) Kamer Genç (Tunceli)
15) Zekeriya Akıncı (Ankara)
16) Sacid Yıldız (İstanbul)
17) Tayfur Süner (Antalya)
18) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
19) Orhan Ziya Diren (Tokat)
20) Ali Koçal (Zonguldak)
21) Akif Ekici (Gaziantep)
22) Şahin Mengü (Manisa)
23) Malik Ecder Özdemir (Sivas)
24) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş)
25) Ahmet Küçük (Çanakkale)
26) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki
görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi
vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım: 

VII.- ÖNERİLER

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

1.- Karşılıksız çek sorununun nedenlerinin araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi
amacıyla verilen Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 25/01/2011 Salı günkü birleşiminde
okunarak, görüşmelerinin aynı birleşimde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu’nun 25.01.2011 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında, Siyasi Parti Grupları
arasında oy birliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu Maddesi
gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Şandır

Mersin

MHP Grup Başkan Vekili

Öneri: 05 Ocak 2011 tarih ve 58821 sayı ile verilen, “Karşılıksız çek sorununun nedenlerinin
ortaya konulması, ekonomiye verdiği zararın tespiti, çek borçlarını ödeyemeyen ve çek alacaklarını
tahsil edemeyenlerin içine düştükleri mağduriyetlerin araştırılması ve alınacak önlemlerin
belirlenmesi amacıyla” Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri Gereğince Meclis
Araştırması önergemizin 25.01.2011 Salı (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin Genel
Kurulun 25.01.2011 Salı tarihli bugünkü 52. Birleşimde yapılması önerilmiştir. 
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BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin lehinde ilk söz, Kastamonu Milletvekili
Sayın Mehmet Serdaroğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milliyetçi
Hareket Partisi grup önerisi üzerine söz aldım, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, toplum kesimlerinin yaşadığı sorunları
ve çözümlerini gerek kanun teklifleri gerek soru önergeleri ve gerekse araştırma önergeleriyle
gündeme getirmeye gayret etmekteyiz. Yapıcı muhalefet anlayışımızın gereği olarak, insanlarımızın
faydasına olacak, sıkıntılarını giderecek, dertlerine çare olacak her konuda iktidarın yanında yer
almaktayız ancak iktidar bizim çözüm önerilerimizi inatla görmezden, duymazdan gelmektedir; ya
mutlaka reddetmekte ya da yıllar sonra, seçim atmosferine girildiğinde bizim önerilerimizi kendi
çözümleriymiş gibi kamuoyuna sunmaktadır.

Değerli milletvekilleri, grubumuzun gündeme alınmasını istediği araştırma önergesi, karşılıksız
çekler nedeniyle devasa boyutlara ulaşan borçlu ve alacaklıların mağduriyetleriyle ilgilidir. Çek
mağdurlarıyla daha bugün, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’nda bir araya gelindi. Sıkıntılarını ilk ağızdan
bir kez daha dinleme fırsatı bulduk. 

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ iktidara geldiğinde “Ekonomik suçun cezası ekonomik
olmalıdır.” kuralı gereğince, çeklerini ödeyemeyenler verilen para cezalarını da o günden bugüne
kadar ödeyemediler, dolayısıyla yine hapis cezasıyla karşı karşıya kaldılar. Mahkemeler karşılıksız
çek davalarıyla dolup taştı. Nihayet 14 Aralık 2009 tarihinde 5941 sayılı Kanun’la çek mevzuatı
tamamen değiştirildi. Yeni Çek Kanunu çıkarılırken de çek borçlularının alacaklılarla anlaşmaya
varmaları veya borcunu ödemeyi taahhüt ederek bu taahhüdü cumhuriyet savcılığına vermeleri
hâlinde haklarında kovuşturma açılmayacağı, açılan kovuşturmaların duracağı hükme bağlanmıştı.
Tabii, yaptığınız bu değişikliğin de işe yaramayacağı o günden belliydi. 

İlgili maddenin görüşmeleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir önerge verip soruna
akılcı bir çözüm getirmeye çalıştık. O gün verdiğimiz önergemizle, çek karnesi veren bankanın borç
miktarını tüketici kredisine çevirerek çek hamiline yani alacaklıya ödemesi amaçlanmaktaydı. Şu,
verdiğimiz önergeydi o gün. Dolayısıyla, çek borçlusuna fevkalade güzel bir imkân tanınırken bu
konuda en masum olan çek alacaklısı da mağduriyetten kurtarılacaktı. Buna bağlı olarak bankalar da
bol keseden dağıttıkları çeklerin sorumluluğunu bir ölçüde paylaşmış olacaklardı. Ayrıca, bu durumda
olan milyonlarca kişinin yeniden ticaret hayatına dönmesi de piyasaları bir hayli canlandıracaktı ve
bu konuda da zaten, bu makamda oturan Sayın Bakan Ali Babacan’ın da borçlulara tavsiyesi “Borcu
olanlar tüketici kredisi kullansınlar. Borçlarını ödesin.” ifadesiydi. Ancak her zamanki gibi iktidar
“Benim dediğim olacak” tavrıyla o gün de önergemizi reddetti. Sonuçta ne oldu? Çıkardığınız kanun
bir işe yaramadı ve karşılıksız çek sorunu bugünkü devasa boyutlara ulaştı. 

Değerli milletvekilleri, 2010 sonu itibarıyla 1 milyon 600 bin kişinin karşılıksız çek davası
vardır. Karşılıksız çek davaları ilgili mahkemelerin iş yükünün yarısından fazlasını oluşturmaktadır.
Dosya yoğunluğu nedeniyle kilitlenme noktasına gelen mahkemeler üç yıl sonrasına duruşma günü
vermektedir. Birkaç celsede bitmesi gereken karşılıksız çek davaları yıllarca sürmekte ve en sonunda
da zaman aşımından düşebilmektedir. Karşılıksız çek sorununda hem borcunu ödeyemediği için hapis
cezasıyla karşı karşıya olanlar hem alacağını tahsil edemediği için batma noktasına gelen alacaklılar
hem de bu ticari ilişkilerin içinde yer alan üçüncü şahıslar mağdur olmaktadırlar. 

– 270 –

GÖKHAN-52 45–47

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011 O: 2



Sayıları milyonlarla ifade edilen karşılıksız çek olayında bu kadar esnafımızın tamamının art
niyetli olması kesinlikle mümkün değildir. Karşılıksız çek sorunu zincirleme bir sorundur. İşi bozulan
esnaf, tüccar ve sanayiciler yazdıkları çekleri ödeyememişler, iş yaptıkları, ticari ilişki içinde oldukları
alacaklılarını da kendileriyle birlikte batağa sürüklemiş, mağdur olmalarına neden olmuşlardır.

Değerli milletvekilleri, karşılıksız çek davalarıyla ilgili olarak tam bir hukuk karmaşası
yaşanmaktadır. Bazı mahkemeler 3167 sayılı Kanun’un 5941 sayılı Çek Kanunu ile ortadan kalktığı
gerekçesiyle beraat kararları verirken bazı mahkemeler de 1/11/2009 tarihinden önceki karşılıksız
çek suçları nedeniyle verilen adli para cezalarını ödeyemeyenlere hapis cezaları vermektedir. Çek
Kanunu’na muhalefetten suçlu bulunup taahhütle serbest bırakılan milyonlarca kişi de yeniden hapisle
karşı karşıyadır. İnsanların hapis cezalarını çekerken para kazanıp borçlarını ödemeleri mümkün
olmadığına göre, bu insanların cezaevine konulması, aslında sorunu büyüten, içinden çıkılmaz bir
hâle getiren bir uygulama olup alacaklıların mağduriyetini de gidermemektedir. 

Karşılıksız çek sorunu, ülke ekonomisine de zarar vermekte, ekonomik ilişkilerde güveni ortadan
kaldırmakta, çek ödeme aracı olmaktan çıkmaktadır. Ödenmeyen her çek ekonomik durgunluğa katkı
sağlarken, yıllarca piyasanın içinde olan insanlar bir bir ticaret hayatının dışına çıkmakta, hapislere
düşmektedirler. İfade ettiğim gibi, bu sorun zincirleme olarak bütün ekonomik hayata sirayet etmekte,
çek alacağını tahsil edemeyen de batmakta, üçüncü kişilere karşı sorumluluklarını onlar da yerine
getirememektedir. 

Biz, tabii ki çeki karşılıksız çıkanların affedilmesini falan da istemiyoruz. Amacımız, hepsinin
kötü niyetli olmadığına inandığımız, ekonomik zorluklar nedeniyle taahhütlerini yerine getirmeyen
çek sahiplerinin ve özellikle de çek alacaklılarının mağduriyetinin giderilmesi için bir çıkış yolu
bulunmasını istiyoruz. Bunun ekonomik canlanma ve piyasalar için hayati öneme sahip olduğunu
da bilmekteyiz ve düşünmekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, çığ gibi büyüyüp zincirleme
felaketlere, intiharlara neden olan karşılıksız çek sorununa, borçlu ve alacaklı tüm mağdurlarının
durumunu dikkate alarak bir çözüm bulmasını, Allah rızası için ve onlar için sizden talep etmekteyiz. 

Belirtmek isterim ki, eklemelerle çorba hâline getirdiğiniz torba yasada çek mağdurlarının
sorunlarını çözecek bir düzenleme de yapılabilirdi ve bunun için daha fırsatımız var değerli
milletvekilleri ve önümüzdeki günlerde Genel Kurulda bu konuda önergelerimiz olacaktır.

Değerli milletvekilleri, AKP İktidarının uyguladığı yanlış ekonomik ve sosyal politikaların
sonucunda toplumumuz âdeta bir mağdurlar toplumuna dönüşmüştür. AKP’nin mağdurlar fabrikası
sekiz yıldır tam kapasiteyle devam etmektedir. Özelleştirme, 4/C, kredi kartı, çek mağdurları gibi
her yıl binlerce yeni mağdur oluşturulmaktadır.

Değerli milletvekilleri, tüm bu nedenlerle, bir Meclis araştırması komisyonunun kurulması için
milyonlarca çek mağduru adına önergemize destek vermenizi bekliyor, hepinizi bir kez daha saygıyla
selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin aleyhinde ilk söz, Denizli Milletvekili Sayın Mehmet

Salih Erdoğan’a ait. 
Buyurun Sayın Erdoğan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MEHMET SALİH ERDOĞAN (Denizli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi

Hareket Partisi tarafından verilen çek mağdurlarıyla alakalı araştırma komisyonunun kurulmasıyla
ilgili önerinin aleyhinde söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, çek, hepimizin üzerinde ittifakla görüş birliğine vardığımız gibi, güvenli
bir ödeme aracıdır, güvenli bir ödeme aracı olmak zorundadır. Çekin güvenli bir ödeme aracı olarak
itibar kazanmasında hem ekonominin hem de toplumun büyük yararları vardır. Ne var ki ülkemizde
çek, dünyadaki bu uygulamalardan farklı olarak, sadece ödeme aracı olarak kullanılmamakta, aynı
zamanda kredi aracı olarak da kullanılmaktadır. Maalesef çekin kredi aracı olarak kullanılması da son
derece yaygındır. Ayrıca çekin vadeli kullanımı da ülkemizde son derece yaygındır. Oysa çekte vade
olmaması gerekir. Zira çek, ibrazında ödenmesi gereken bir ödeme aracıdır. Çeki biz vadeli hâle
getirdiğimiz zaman diğer kambiyo senetleriyle aradaki farkı izah etmekte zorlanırız.

Yine ticari bir ödeme vasıtası olan çekin kayıt dışı ekonomi, haksız kazanç, haksız rekabet ve
kara para aklanmasının bir vasıtası olarak da kullanılmaması gerekir, düzenlemelerde bunların dikkate
alınması gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, çek konusunda üzerinde durmamız gereken başka bir konu da çeki
düzenleyen bir keşideci yani borçlusu var, bir de çeki elinde bulunduran çek lehtarı dediğimiz çek
alacaklısı bulunmakta, alacaklı ile borçlu arasında havale işlemini gerçekleştiren bir banka
bulunmakta, ayrıca bir de bütün bu işlemlerden etkilenen bir piyasa bulunmaktadır. Çeki konuşurken,
çek borçlusu kadar çek alacaklısını, piyasaları ve toplumun menfaatlerini de gözetmek zorundayız.
Önemli bir husus da çeki teorideki yerine oturtmak, dünyadaki uygulamalarına benzer bir uygulamayı
ülkemizde de yerleştirmek ve gerçekleştirmek zorundayız. Düzenleme yaparken bütün bu konuların,
bu hususların dikkate alınması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bu hususları dikkate almak üzere geçen sene yıl sonunda, 20 Aralık 2009
tarihinde 5941 sayılı Çek Kanunu’nu yüce Meclisimiz tekrar düzenledi, yeni bir çek kanunu çıkardı.
Değerli arkadaşlar, bu Yasa ile, bu yeni düzenleme ile biraz önce bahsettiğim aksaklıkları, eksiklikleri
giderme konusunda Yasa’ya önemli konuları dercettik. 

Bir kere, tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline çek düzenlemesini
ayırdık. Bunlar görünüş itibarıyla ayrıldı, ayrıca hamiline çek kullanacak olan kişilerin ayrı bir hesap
üzerinden bu çekleri kullanması esası getirildi. 

Yine Çek Kanunu ile bankalara yeni sorumluluklar getirildi. Bankaların dikkat ve özeni
konusunda yeni sorumluluklar verildi kendilerine. 

Başka bir konu, çek hesabı açtıracak olan kişilerin daha titiz araştırılması konusunda yeni bir
uygulama getirildi. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca “Çek mağduru” dediğimiz borcunu ödeyemeyen, alacağını tahsil
edemeyen kişilerle ilgili de bu Çek Kanunu’nda çok önemli bir değişiklik getirdik yani 2009 Aralık
ayında getirmiş olduğumuz düzenlemeyle, iki yıl içerisinde çekini ödeyemeyen kişilere,

1) Çek alacaklısıyla anlaşmaları hâlinde, 
2) Anlaşma mümkün olmaması hâlinde, 
İki yıl içinde borçlarını ödemek için taahhütte bulunmaları kaydıyla haklarındaki takibin,

haklarındaki soruşturmanın, eğer cezaevlerinde ise cezaevlerindeki bu cezaların iki yıl süreyle
ertelenmesi, dondurulması, durdurulması konusunda bir düzenleme yaptık. 

Henüz daha bu iki yıl süre dolmuş, bitmiş değildir yani 1/4/2010 tarihine kadar alacaklı ile
anlaşma hâlinde veyahut da taahhütte bulunulması hâlinde çek mağdurlarının iki yıl süre ile bu
mağduriyetleri dondurulmuş olacak. Dolayısıyla iki yıllık süre değil, daha bir yıllık süre dolmamış
durumdadır. Bu nedenle, daha bir yıl önce çıkarmış olduğumuz Çek Kanunu’yla tanımış olduğumuz
bu özelliklerin ne getirip ne götürdüğünü hesaba katmadan bu konudaki düzenlemelerin çek
alacaklısı, çek mağdurları konusunda nasıl bir etki yaptığını gözlemlemeden, sonuçlarını almadan
böyle bir araştırma komisyonunun kurulmasının talep edilmesini biz yersiz buluyoruz, erken
buluyoruz. Değerli arkadaşlar, bir kere bu iki yıl sürenin geçmesi lazım. 
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Bakın, 2009 yılında karşılıksız çek ödemelerinde kısmi bir artış meydana geldi. Türkiye’de yılda
yaklaşık 35 milyon civarında çek kullanılıyor. Bu çekler ile piyasada kullanılan para miktarı ise 230
milyar liranın üzerinde. Şunu iftiharla söyleyebiliriz ki, 2010 yılında gerek ödenmeyen çek miktarında
gerek kesilen çek miktarında önemli düşüşler meydana gelmiştir. O nedenle bu iki yıl sürenin bitmesi,
sonucunun beklenmesi… Kanunun ne gibi yararlar getirip ne gibi sorunlar ortaya çıkaracağını görmeden,
beklemeden acele bir şekilde, böyle bir komisyon kurulması teklifini biz açıkçası yerinde bulmuyoruz. 

Başka bir konu, değerli arkadaşlar, şu an Meclis gündemi hakikaten çok yoğun bulunmaktadır
ve seçimlere de çok az bir süre kalmıştır. Bu kısa süre içerisinde böyle bir komisyonun kurulması ve
alınacak önlemlerle ilgili bir sonuca varılması ve bu tedbirlerin alınmasını açıkçası bu süre içerisinde
biz yeterli görmüyoruz. 

Bu nedenle bu önerinin yersiz olduğunu düşünüyoruz. Aleyhte olduğumuzu beyan ederek
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Erdoğan.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin lehinde ikinci söz, Mersin Milletvekili Sayın Ali
Rıza Öztürk’e aittir.

Buyurun Sayın Öztürk. (CHP sıralarından alkışlar) 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi
Grubunun karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı mağdur olanların sorunlarının araştırılmasına
yönelik Meclis araştırma önergesinin lehinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Benden önce, AKP Grubu adına konuşan Arkadaşım belirtti, yersiz olduğunu söyledi; zaten
AKP Grubuna göre ne yerli yerindedir onu anlamış değilim. Meclis gündeminin tıkalı olduğunu
söyledi; Meclis gündemi ne zaman açık oldu ki? AKP Grubuna göre uygun olan şey, yerinde olan şey
kendi yandaşlarının çıkarlarına hizmet edecek yasaları düzenlemektir. Kamu alacaklarının yeniden
yapılandırılması konusunda kanun tasarısı getirip kanun yapma tekniğine, adabına, ahlakına, usulüne,
yöntemine, hatta millî iradeye, kanun yapma sürecine saygısız bir şekilde davranıp, onun içine kamu
alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili olmayan -yargıyla, Orman Kanunu’yla, Sigortalar Kanunu’yla-
aklınıza ne gelirse her şeyi dolduracaksınız ama gerçekten bu milletin ihtiyacı olan şeyleri dile
getirmeyeceksiniz. Kendi yandaşlarınızı nasıl kurtarabilirizi hesap edeceksiniz, ona ilişkin
düzenlemeleri bu torba, çuval kanunun içine dolduracaksınız, ondan sonra da karşılıksız çek keşide
etme suçundan mağdur olanlarla ilgili gelen Meclis araştırma önergesi yerinde değil, uygun değil,
Meclisin gündemi tıkalı… Bir senedir faili meçhullerin araştırılmasına ilişkin önerge getiriyoruz, bir
senedir Meclis gündemi tıkalı. Meclisin gündemini gereksiz bir şekilde tıkayan sizsiniz, açmayan da
sizsiniz. İstediğiniz yasaları buradan çıkartıyorsunuz, milletin, halkın ihtiyacı olan yasaları değil,
kendinizin ve yandaşlarınızın ihtiyacı olan yasaları çıkartıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, 5941 sayılı Çek Kanunu bu Mecliste görüşülürken, o zaman bu kürsüye
geldik, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak bu 5941 sayılı Çek Kanunu’nun işe
yaramadığını burada anlattık. Bu Kanun’un getirilmesine neden olarak gösterilen, ileri sürülen
sebeplerin o gün geçerli olmadığını ve yaşanan sorunları çözemeyeceğini söyledik. O Kanun’un
bugün yürürlükte kalması için az önce bu kürsüde ileri sürülen sorunların da bugün hâlâ bir geçerliliği
yoktur, haklı bir dayanağı yoktur. Karşılıksız çek keşide etme fiilini suç olarak düzenleyen başka bir
modern ceza hukuku yoktur. 
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5941 sayılı Yasa’nın görüşülmesi sırasında, Adalet Komisyonu Başkanı, Bakan, AKP’nin
hukukçu milletvekillerinin çoğu ve Türk Ticaret Kanunu’nun bilim adamı olan Ünal Tekinalp, Ceza
Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nu yapan bilim adamı Sayın İzzet Özgenç, hepsi ama hepsi
istisnasız, karşılıksız çek keşide etmenin suç olarak düzenlenmesinin doğru olmadığını, modern ceza
hukukun egemen olduğu ülkelerde böyle bir ceza yönteminin olmadığını açıklıkla dile getirdiler ve
kendileri karşı olduklarını söylemelerine rağmen, burada -Başbakanın deyimiyle söylüyorum- ucube
bir Çek Kanunu’nu getirdiler, Meclise dayattılar ve buradan, milletvekillerinin “indir parmaklarını,
kaldır parmaklarını” etkinliğiyle o ucube kanunu geçirdiler. Sanki milletin sorunu çözüldü. Burada
biz konuşurken AKP sıralarından söz atmışlar, Meclis tutanakları orada. Biz bu kanunun bu insanların
sorununu çözemeyeceğini söylemişiz, “Çözer, çözer.” demişler. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu karşılıksız çek keşide etme, 17/1/1929’la 2/4/1985 arasında
doğrudan dolandırıcılık kapsamı içerisinde değerlendirilmiş, 3/4/1985’le 7/3/2003 arasında bağımsız bir
suç tipi olarak öngörülmüş ve doğrudan hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüş. Eğer sorunu
çözebilseydi, o tarihte, doğrudan hapis cezası modelinin öngörüldüğü bir dönemde bu sorun çözülebilirdi
ve 8/3/2003 tarihinden itibaren de karşılıksız çek keşide etme fiili yine suç olarak düzenlenmiş ancak
doğrudan hapis cezası değil, adli para cezası ödenmediği zaman hapis cezasına dönüşen bir adli para
cezası sistemi getirilmiş. Bu, çek karşılığı için öngörülen adli para cezasını ödeme gücü olan adam bunu
ödeyebilse zaten çekin bedelini öder, adli para cezasını ödemez. O zaman dava kendiliğinden düşer,
hapishaneye girmez. Yani böyle bir ceza sisteminin öngörülmüş olmasının makul, haklı, kabul edilebilir,
akla sığan bir yanı da yok. Yani ben eğer karşılıksız bir çek vermişsem, bunun için öngörülen adli para
cezasını ödeme gücüm varsa onu ödemem, çekin bedelini öderim, dava zaten düşer. 

Ve buna rağmen, değerli arkadaşlarım, 5941 sayılı Yasa’yı geçen sene çıkartmışız, yine sistemi
aynen korumuşuz, yani adli para cezasını tekrar korumuşuz. Bu ne demek? Karşılıksız çek bedeli
ödenmediği takdirde, o zaman adli para cezasına dönüşecek, adli para cezası ödenmediği zaman
otomatikman hapis cezasına dönüşecek değerli arkadaşlarım. 

Peki, karşılıksız çek keşide etme suçu düzenlenince karşılıksız çek keşide etme sayısında bir
azalma olmuş mu o tarihten bugüne kadar? Olmamış. Peki, karşılıksız çek keşide etmede, çek, kayıt
dışı ekonomiyi kayıt içine almış mı? Almamış. Kara paranın aklanmasının ya da terörü finansmanının
önlenmesini sağlayabilmiş mi? Sağlayamamış. Dava sayısında artma olmuş mu? Olmamış. Şimdi
arkadaşım burada söyledi, karşılıksız çek keşide etme suçunda azalma olmuş. Yok ya! 5941 sayılı
Yasa Kasım-Aralık aylarında bu Meclisten çıkmış 2009’un sonunda. Bakın, ben söyleyeyim: 19.872
dava karara bağlanmış 2009 yılında, 2010 yılına 30.580 dava devretmiş değerli arkadaşlarım, 2010
yılına 30.580 dava devretmiş! Şimdi, şu anda, Yargıtay 10. Ceza Dairesinde 45 bin civarında
karşılıksız çek dosyası bulunmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 100 bini aşkın çek
dosyası bulunmaktadır. Buna rağmen, bu kürsüye gelip bu sorunu çözülmüş gibi anlatmak doğru
değildir. Eğer bu sorun çözülmüşse bu yaşta, bu kışta, yağmur altında, çek mağdurları olarak bilinen
insanların  -kadınların, erkeklerin- bugün Abdi İpekçi Parkı’nda ne işi vardı? Şimdi, bu çeki bir işçi
kullanmaz, memur kullanmaz, bu çeki en azından kendi iş yerini çevirebilecek ekonomik gücü olan
esnaf ya da iş adamları kullanır. Şimdi, karşılıksız çek keşide etmekten dolayı özgürlüklerinden
mahrum bırakıldıkları için bu insanlar bir yandan kendi karşılığı olan çeklerin alacağını tahsil
edemiyorlar, bir yandan da bu çeklerin bedeli olan borçlarını ödeyemiyorlar. Yani bundan ekonominin
bir kazancı var mı Allah aşkına? Efendim, karşılıksız çek keşide etme suçunu muhafaza etmezsek
ekonomi allak bullak olurmuş! Peki, her vesileyle burada söylediğimiz Avrupa Birliği ülkelerinde
karşılıksız çek keşide etme suçu yok, Amerika’da karşılıksız çek keşide etme suçu yok; orada,
kapitalizmin en gelişmiş ülkelerinde ekonomi allak bullak mı oluyor? Türkiye gibi birkaç tane yoksul,
geri kalmış ülkede karşılıksız çek keşide etme suçu var.

– 274 –

GÖKHAN-52 59–65

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011 O: 2



Değerli arkadaşlarım, bir yandan Avrupa Birliğinin hukukuna özeneceksiniz, bir yandan Avrupa
Birliğinin hukuk standartlarına ayak uydurmaya çalışacaksınız ama bir yandan da o ülkelerdeki
hukuku kendi ülkenizde uygulamayacaksınız!

Şimdi, bakın, arkadaşlar, çek, peşin ödemenin aracıdır, çek -bundan önce bir arkadaşımın
söylediği gibi- kredili alışverişin, vadeli alışverişin bir ödeme aracı değildir. Taksitli, vadeli, kredili
alışverişin ödeme aracı senettir. Eğer siz, çeki, peşin ödeme aracından, vasfından çıkartıp vadeli bir
alışverişin argümanı hâline getirirseniz onu bono vasfına indirgemişsiniz demektir. O zaman, bononun
bağlı olduğu alacağın tahsili olmadığı zaman nasıl ki bir hapis cezası yok ise bono vasfına indirgenmiş
vadeli bir çekin alacağı tahsil edilemediği zaman niye buna hapis cezası öngörüyorsunuz? Yani çekin
bağlı olduğu alacağı bononun bağlı olduğu alacaktan daha fazla bir güvenceye sahip olmasını
gerektiren hukuki, haklı neden nedir? Hatta, hem bonodan hem de çekten daha kuvvetli bir belgeye
bağlı mahkeme ilamlarının içerisine alacak ne var?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayınız lütfen.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Bu alacaklar ödenmediği zaman bunlara bir hapis cezası yok

değerli arkadaşlarım. Yani bugüne kadar Türkiye’de yaşanan olaylar, karşılıksız çek keşide etme
suçunun, fiilinin suç olarak düzenlenmesinden dolayı ekonominin de fayda görmediğini, bu
karşılıksız çek keşide yapanların da bundan zarar gördüğünü, çek alacaklılarının da bundan zarar
gördüğünü hiçbir kuşkuya ve duraksamaya yer bırakmayacak bir şekilde açıkça ispatlamıştır. Bunda
ısrar etmenin anlamı yoktur, bunun kimseye bir faydası yoktur. Ekonominin kendi kuralları içerisinde
işler hâle getirilebilmesi için ekonominin dinamiklerine saygı duymak gerekmektedir. Bununla
yapılmak istenilen, sadece bu ülkenin sorunlarının devamında yarar görülmektedir. O nedenle,
Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun önerisinin çok yerinde bir öneri olduğunu düşünüyorum. Yani,
AKP Grubunun temsilcisi gibi “yersiz bir öneri” olarak değil çok yerinde, haklı bir öneri olduğunu
düşünüyorum. O nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar bu önerinin lehinde
olduğumuzu söylüyorum, saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öztürk.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin aleyhinde son söz, Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz

Tunç’a aittir.
Buyurun Sayın Tunç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi grup

önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, sizleri saygılarımla selamlıyorum.
Grup önerisiyle, karşılıksız çek sorununun nedenlerinin ortaya konulması, ekonomiye verdiği

zararın tespiti, çek borçlarını ödeyemeyen ve çek alacaklarını tahsil edemeyenlerin içine düştükleri
mağduriyetlerin araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için, Anayasa’mızın 98 ve İç
Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin
(2011/7610) sayılı önergenin Genel Kurulun bugünkü gündemine alınması talep edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ İktidarına kadar, 1985 yılında çıkarılan, 18
maddeden oluşan, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması
Hakkında Kanun yürürlükteydi. 26 Şubat 2003 tarihli ve 4814 sayılı Kanun’la, bu Kanun’da köklü
ve etkisi geniş düzenlemeler yapılmıştı. 4814 sayılı Kanun’la, 3167 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi
yeniden kaleme alınmıştı. Bankaların sorumluluğu, çek defterlerinin bastırılması, ibraz ve ödeme,
hesaben tesviye, ihtar, düzeltme hakkı, bankanın sorumlu olduğu tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasınca ilan edilecek hususlar, tebligat adresi ve cezalara ilişkin hükümler, eskisinden farklı bir
şekilde yeniden düzene bağlanmıştı. 
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Çağdaş ceza hukukunda ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve çeşitlenmesi sonucu, bu ilişkilerden
doğan ve netice itibarıyla cezai müeyyideyi gerektiren eylemlere hürriyeti bağlayıcı cezanın
başvurulacak en son çare olarak öngörülmesi “ekonomik suça ekonomik ceza” ilkesinin doğmasına
yol açmıştır. Bu nedenle, 4814 sayılı Kanun’la değiştirilen 3167 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinde,
keşide edilen çekin karşılığının bulunmaması hâlinde bu suçu ilk defa işleyenler için çek bedeli tutarı
kadar nispi para cezası verilmesi düzenlenmişti. Böylece, ekonomik kriz, hata, unutma ve benzeri
nedenlerle bu suçu ilk defa işleyenler en azından hapis tehdidinden uzak tutulmuştu. Ancak, çeke olan
güvenin zaafa uğratılmaması ve cezada etkinliğin artırılması bakımından bu suçtan mükerrirler
hakkında hapis cezası verilmesi ayrıca hükme bağlanmıştı. Bu düzenleme yapılırken fiilin sahtecilik
veya dolandırıcılık gibi suçlarla ilgili boyutu da saklı tutulmuştu. 

20 Aralık 2009 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı yeni Çek
Kanunu ile de 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması
Hakkında Kanun ile 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılarak çeklerle ilgili yeni
düzenlemeler yapılmıştır. Alacaklı ve borçlu belli bir ödeme takvimi ve miktarında anlaştığı takdirde
karşılıksız çek nedeniyle verilen hapis cezasının erteleneceği yönünde önemli bir değişiklik
yapılmıştır. Yasayla, haklarında soruşturma ve kovuşturma başlatılan ya da kesinleşmiş bir hükümle
mahkûm olanların alacaklıyla borçların ödenmesi konusunda anlaşmaya varmaları hâlinde tahliye
edileceği yönünde önemli bir imkân getirilmiş, alacaklıyla borçlunun anlaşamaması durumunda da
çekten mahkûm olanların serbest kalması için borcunu belirli vadelerle ödeyeceğine ilişkin
taahhütnameyi cumhuriyet savcılığına veya mahkemeye verdiği takdirde anlaşma aranmaksızın
tahliye imkânı getirilmiştir. Borcunu ödeyeceğine dair taahhütname vererek serbest kalan kişi borcunu
yine ödemezse ancak o zaman hapis cezasının söz konusu olabileceği yönünde hem alacaklı lehine
hem de borçlu lehine olabilecek bir düzenleme Genel Kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve bu
yasadan faydalanarak tahliye olan borçlular borçlarını ödeme imkânına kavuşmuş, alacaklılar da
alacaklarına kavuşma imkânı elde etmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; karşılıksız çek davalarının AK PARTİ İktidarında arttığı
yönündeki eleştirilere katılmak mümkün değildir. Yıllar itibarıyla karşılıksız çek davalarına ve
mahkûmiyet sayılarına baktığımızda, rakamların, karşılıksız çek davalarının, işlem sayısındaki artış
ve ekonomideki büyümeye karşın, AK PARTİ’li yıllarda önceki yıllara nazaran daha az olduğu
görülmektedir. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Çarpılacaksın, çarpılacaksın! Doğru söyle, çarpılacaksın!
YILMAZ TUNÇ (Devamla) – AK PARTİ öncesi döneme bir baktığımızda, 1999 yılında 320 bin

dava açılmış…
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Bu kadar kuyruklusu olmaz!
YILMAZ TUNÇ (Devamla) – …2000 yılında 262 bin dava açılmış, 2001 yılında 307 bin dava

açılmış, 2002’de 177.900 dava açılmış. Dört yıllık süre içerisinde açılan dava sayısı toplam 1 milyon
68 bin 222. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Ödenmeyen çek sayısını da bir söylesene!
Sayın Vekilim, ödenmeyen çek sayısını da bir söyler misin.
YILMAZ TUNÇ (Devamla) – AK PARTİ’li yıllara baktığımızda, 2003’te 131 bin, 2004’te 123 bin… 
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – İllüzyon yapma! 
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YILMAZ TUNÇ (Devamla) – Resmî rakamlar bunlar.

…2005’te 97 bin, 2006’da 115 bin, 2007’de 142 bin, 2008’de 160 bin, 2009’da 240 bin dava
açılmıştır. Toplamda, baktığımızda, Milliyetçi Hareket Partisi, DSP, ANAP Koalisyon Hükûmeti
döneminde, dört yılda 1 milyon 68 bin 222 dava açılmış. 

SÜLEYMAN LÂTİF YUNUSOĞLU (Trabzon) – O zaman yargı çalışıyordu. 

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – Dört yılda 1 milyondan fazla dava açılmış o dönemde. 2002’den
2009 yılına kadar olan -neredeyse bu sürenin 2 katından fazla olan- dönemde toplamda 1 milyon 9
bin, yani üç buçuk yıllık, dört yıllık sürenin daha da altında bir dava açılmış.

AHMET YENİ (Samsun) – Yarısı kadar.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Ödenmeyen çek sayısını, tutarını da bir söyle bakalım. 

AHMET YENİ (Samsun) – Yarısı kadar.

YILMAZ TUNÇ (Devamla) - Yarısından daha az dava açılmış toplam yedi yılda. 

Dünyada kriz yokken o dönemde iktidarda olanların çıkardığı 2001 krizinde -2001 yılı için sadece
konuşursak- 307.381 adet çek davası açılmış. O dönemde avukatlık yapıyorduk. Burada meslektaşlarım
da var. Karşılıksız çekler, senetler 2001 krizinde yağmur gibi yağmıştı ama maalesef fabrikalar battığı
için, kapandığı için, kapılarına kilit vurulduğu için bu çek ve senetler tahsil edilememişti.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Yukarıda Allah var, Allah, çarpılacaksın...

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – Dünyada küresel krizin başladığı 2008 yılında 160 bin adet
karşılıksız çek davası açılmış. Dünyada küresel kriz yok, 2001’de Türkiye’de açılan çek davası 307
bin; küresel kriz var, 160 bine düşüyor. 2009 yılında açılan dava sayısı da 2001’dekinden daha azdır.
Bu rakamlar bile ülkemizin AK PARTİ İktidarından önce nasıl bir yönetime sahip olduğunu bizlere
hatırlatmaktadır.

20 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 sayılı Kanun’la borçlulara verilen iki yıllık süre
henüz dolmadan böyle bir araştırma önergesinin verilmesi doğru değildir. Araştırma önergesinin
bugünkü gündeme alınmasını istemek, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını aksatmaya yönelik
bir tutumdur. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisinin grup önerisinin aleyhinde olduğumu belirtiyor,
yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tunç. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Karar yeter sayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN – Evet, karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.45 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 16.58

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Harun TÜFEKCİ (Konya) 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52’nci Birleşiminin Üçüncü
Oturumunu açıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verdiği önerisinin
oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi

vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
2.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine;

606 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak ve
bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin AK PARTİ Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na
Danışma Kurulunun 25.01.2011 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasi parti grupları

arasında oybirliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki
önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Mustafa Elitaş
Kayseri 

AK PARTİ Grup Başkan Vekili     
Öneri:
Bastırılarak dağıtılan ve Gelen Kağıtlar listesinde yayımlanan 606 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının

48 saat geçmeden gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler
Kısmının 4 üncü sırasına, 590 sıra sayılı Kanun Teklifinin ise bu kısmın 5 inci sırasına alınması ve
diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

Genel Kurulun;
25 ve 26 Ocak ile 1, 2, 8, 9, 16 ve 23 Şubat 2011 Salı ve Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde

sözlü sorular ve diğer denetim konularının, 15 ve 22 Şubat 2011 Salı günlerindeki birleşimlerinde ise
1 saat sözlü sorulardan sonra diğer denetim konularının görüşülmeyerek; bu birleşimlerde gündemin
kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi,

Haftalık çalışma günlerinin dışında 28 Ocak ile 4, 11, 18 ve 25 Şubat 2011 Cuma günlerinde de
saat 14:00'te toplanarak gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler
kısmında yer alan işlerin görüşülmesi,

26 ve 27 Ocak ile 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 ve 24 Şubat 2011 Çarşamba ve Perşembe günleri saat
14:00'te toplanması;

25 Ocak 2011 Salı günü (bugün) 477 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına
kadar,

26 Ocak 2011 Çarşamba günü 606 sıra sayılı kanun tasarısının 1. bölümünün bitimine kadar,
27 Ocak 2011 Perşembe günü 606 sıra sayılı kanun tasarısının 2. bölümünün bitimine kadar,
28 Ocak 2011 Cuma günü 606 sıra sayılı kanun tasarısının 3. bölümünün bitimine kadar,
1 Şubat 2011 Salı günü 606 sıra sayılı kanun tasarısının 4. bölümünün bitimine kadar,
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2 Şubat 2011 Çarşamba günü 606 sıra sayılı kanun tasarısının 5. bölümünün bitimine kadar,
3 Şubat 2011 Perşembe günü 606 sıra sayılı kanun tasarısının 6. bölümünün bitimine kadar,
4 Şubat 2011 Cuma günü 606 sıra sayılı kanun tasarısının 7. bölümünün bitimine kadar,
8 Şubat 2011 Salı günü 606 sıra sayılı kanun tasarısının 8. bölümünün bitimine kadar,
9 Şubat 2011 Çarşamba günü 606 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına

kadar çalışmalarına devam etmesi, bu birleşimlerde gece 24.00'e, günlük programların
tamamlanamaması hâlinde günlük programların tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesi;

Genel Kurulun 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 ve 25 Şubat 2011 Salı, Çarşamba, Perşembe ve
Cuma günlerindeki birleşimlerde saat 23.00'e kadar çalışmalarını sürdürmesi;

606 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, İçtüzüğün 91. maddesine göre Temel Kanun olarak
görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması önerilmiştir.

606 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı
Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki Madde Sayısı
1. Bölüm 28
2. Bölüm 24

3. Bölüm 28

4. Bölüm 28

5. Bölüm 28

6. Bölüm 28

7. Bölüm 28

8. Bölüm 28
9. Bölüm 27

Toplam Madde Sayısı 247

1 ila 28 inci maddeler 
29 ila 51 inci maddeler (51
inci maddeye bağlı ek 5 ve 6
ncı maddeler dâhil)
52 nci madde ila 72 nci
maddeler (52 nci maddeye
bağlı geçici 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35 inci maddeler
dâhil)
73 üncü madde ila 100 üncü
maddeler
101 inci madde ila 126 ncı
maddeler (122 nci maddeye
bağlı ek 4 ve 8 inci maddeler
dâhil)
127 nci madde ila 152 nci
maddeler (128 inci maddeye
dâhil ek 2 ve geçici 7 nci
maddeler ile 131 inci
maddeye bağlı geçici 2 ve 3
üncü maddeler dâhil)

153 üncü madde ila 179 uncu
maddeler (154 üncü
maddeye bağlı geçici 28 ve
29 uncu maddeler dâhil)

180 ila 207 nci maddeler
208 ila 224 üncü maddeler
(Geçici 1 ila 10 uncu
maddeler dâhil)
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BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinin lehinde ilk söz, Samsun Milletvekili
Sayın Ahmet Yeni’ye aittir.

Buyurun Sayın Yeni. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AHMET YENİ (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi
grup önerisi hakkında söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

İktidara geldiğimiz 2002 yılından beri ülkemizin ve milletimizin menfaatine olan kanunları
çıkarmaya devam ediyoruz. 

Bugün Danışma Kurulunun yaptığı toplantıda siyasi parti grupları arasında oy birliği
sağlanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Grubumuzun, Genel Kurulun 25 ve 26
Ocak ile 1, 2, 8, 9, 16 ve 23 Şubat 2011 salı ve çarşamba günlerindeki birleşimlerinde sözlü sorular
ve diğer denetim konularının, 15 ve 22 Şubat 2011 salı günlerindeki birleşimlerinde ise bir saat sözlü
sorulardan sonra diğer denetim konularının görüşülmeyerek; bu birleşimlerde gündemin “Kanun Tasarı
ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi; haftalık
çalışma günlerinin dışında 28 Ocak ile 4, 11, 18 ve 25 Şubat 2011 cuma günlerinde de saat 14.00'te
toplanarak gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında
yer alan işlerin görüşülmesi; 26 ve 27 Ocak ile 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 ve 24 Şubat 2010 çarşamba ve
perşembe günleri saat 14.00'te toplanılması; 25 Ocak 2011 Salı günü yani bugün, 477 sıra sayılı İller
Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı’nın görüşülmesinin tamamlanmasına kadar
çalışmanın devam etmesi ve yine Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Benzer Mahiyetteki 59 Kanun Teklifi’nin 26 Ocak 2011 Çarşamba
günü birinci bölümünün bitimine kadar, 27 Ocak 2011 Perşembe günü ikinci bölümünün bitimine
kadar, 28 Ocak 2011 Cuma günü yine üçüncü bölümünün bitimine kadar, 1 Şubat 2011 Salı günü
dördüncü bölümünün bitimine kadar, 3 Şubat 2011 Perşembe günü yine altıncı bölümünün bitimine
kadar, 4 Şubat 2011 Cuma günü yedinci bölümünün bitimine kadar, 8 Şubat 2011 Salı günü sekizinci
bölümünün bitimine kadar, 9 Şubat 2011 Çarşamba günü ise 606 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın
görüşülmesinin tamamlanmasına kadar çalışmaların devam etmesini teklif ediyoruz. 

Ayrıca Genel Kurulun 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24  ve 25 Şubat 2011 salı, çarşamba,
perşembe ve cuma günlerindeki birleşimlerinde saat 23.00’e kadar çalışmaların devam etmesi ve
ayrıca 606 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi ve bölümlerinin aynen ekte verdiğimiz cetvel çerçevesinde oylanması önerilmiştir.
Teklifimiz budur. Bu şekilde gündemin belirlenmesini Genel Kurula arz ediyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yeni. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinin aleyhinde ilk söz Mersin Milletvekili Sayın
Mehmet Şandır’a aittir. 

Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken yüce
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, Danışma Kurulunda bir uzlaşma temin edilemediği için, gruplar kendi önerilerini getirip
Genel Kurulun takdirine sunuyorlar. 
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, ülkemizin ve halkımızın gündemindeki acil, önemli
sorunlarla ilgili, gündemle ilgili daha önce vermiş olduğumuz araştırma önergelerinin gündeme
alınarak burada konuşulmasını, en azından toplum kesimlerinin, bu sorunlarla boğuşan ve çözüm
üretmekte zorlanan toplum kesimlerinin sorunlarını, Meclis Genel Kurulunda, siyasi partilerin
fikirlerini, düşüncelerini, önerilerini halkımızla paylaşmanın imkânı olarak grup önerilerini veriyoruz
ve her gün bu Meclisin gündemine bir konuda bir araştırma önergesinin gündeme alınması teklifimizi
getireceğimizi ifade ediyoruz, buna ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, 23’üncü Dönem tamamlanmak üzeredir. 23’üncü Dönemde, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, maalesef, ülkemizin ve halkımızın, milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda
düzenleme yapmak, gereken kanunları, hukuki düzenlemeleri tanzim etmek noktasında bir uzlaşma
ortamı temin ederek buradan doğru kanunların çıkmasını başaramadı, bunu üzülerek ifade ediyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının grubumuza verdiği talimat doğrultusunda, Adalet
ve Kalkınma Partisinin her ne hikmetse Genel Kurula getirmekte ayak sürüdüğü Ticaret Kanunu,
Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve bunların uygulama kanunlarıyla ilgili beş
tane temel kanunun gündeme alınarak uzlaşmayla görüşülmesi ve kanunlaştırılmasını geçen haftalar
içerisinde birlikte tamamladık. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisinin talebine olumlu cevap veren
Sayın Meclis Başkanını ve diğer siyasi partilerimizin gruplarını teşekkürle anıyorum. Gerçekten iş
hayatımızın, ekonomik hayatımızın büyük bir umutla beklediği ve mutlaka çıkartılması gereken,
günün şartlarına uyarlanması gereken bu üç konuda, bu üç temel kanunun çıkartılmasında, evvelki
hafta sonu itibarıyla 2.800 maddeye yakın bu beş kanunda gruplarımızın uzlaşmasıyla, buradan bu
kanunları çıkarttık. Hâlbuki normal bir müzakereyle bu kanunlar burada görüşülseydi, değil bir ayda
bir dönemde bile yani dört yılda bile tamamlanabilmesi çok da mümkün değildi. 

Değerli milletvekilleri, bu uzlaşma havasının, bu, birlikte çalışarak ülke ihtiyaçlarına hukuk
zemini oluşturacak kanunların burada görüşülerek çıkmasını temin eden bu uzlaşma havasının devam
etmesi bizim de talebimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her defasında buradan ifade ediyoruz:
Ülkenin gündemini belirlemek, ülkenin gündemindeki konularla ilgili kanunların önceliklerini
belirlemek ve bunların görüşülmesini temin etmek sorumluluğu siyasi iktidara aittir. Takdiri de siyasi
iktidara, sorumluluğu da siyasi iktidara aittir. Bugün ülkemizde dünden devam eden ve bir türlü
çözüme kavuşmayan o kadar çok toplumsal, sosyal sorun bulunmaktadır ki, artık, bugün bile
yaşadığımız bir sonuç olarak söylüyorum, Meclis koridorları bile sorunlu insanların bir anlamda
baskınına uğramaktadır. Siyasetin, siyasi iktidarın bunlara bigâne kalması, kulak tıkaması hak değildir. 

Bugün Milliyetçi Hareket Partisi olarak vermiş olduğumuz çek mağdurlarının sorunlarının
araştırılarak kalıcı bir çözüm üretilmesi yönündeki talebimiz, maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi
Grubu tarafından reddedilmiştir. Ama  “çek mağduru” diye tanımladığımız, verdiği çek karşılıksız
çıkan, aldığı çek karşılıksız çıkan çok sayıda insanımızın mağduriyetine bu Meclisin, bu Genel Kurulun,
siyasetin, özellikle de siyasi iktidarın böyle seyirci kalması hak değil, doğru değil. Bu sorunların çözümü
için burada birlikte uzlaşarak bir hukuk düzenlemesi yapmak bizim ısrarla ortaya koyduğumuz bir talep
ama maalesef, bu yönde bir adım atılamamaktadır, bu yönde bir çözüm üretilememektedir. 

Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun bugün Danışma Kuruluna getirdiği çalışma
programına göre, değerli milletvekilleri, ayın 9’una kadar, 9 Şubata kadar yaklaşık on beş gün saat
15.00’te ve 14.00’te -bazı günler 14.00’te, bazı günler 15.00’te- başlayarak belirlenen sayıda kanun
maddesini geçirmek üzere, bu kanun maddelerinin bölüm olarak, ifadesi olarak, “Birinci bölüm”
“İkinci bölüm” diye otuz maddelik bölümlerin bitimine kadar bir çalışmayı tekrar getirdiler, Meclis
çalışmasında bir usul olarak önümüze koydular. 
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Değerli milletvekilleri, tabii, bu Meclis çalışmalı, dönemin sonunda ülkenin ihtiyacı olan, bekleyen,
geç kalmış konularda kanunlar hızla buradan çıkartılmalı, cuma günü de çalışılmalı, saat 14.00’te de
başlamalı, gerekiyorsa saat 10.00’da da başlamalı. Bu Meclis çalışmalı ama bitime kadar çalışma usulü,
değerli milletvekilleri, bu Meclise yakışmıyor. “Bitime kadar” diye İç Tüzük’te bir çalışma usulü
bulunmamaktadır. Gece 23.00’e kadar çalışabilirsiniz, sabahın 10.00’unda başlayabilirsiniz, hatta cumartesi-
pazar çalışabilirsiniz ama “bitime kadar” diye angarya… Anadolu’da bir tabir vardır, “Kabala usul” “Götürü
usul.” Böyle bir çalışmayı bu Genel Kurula yakıştırmak, reva görmek hak değil, doğru değil. Bu, bir
dayatmanın ötesinde zulme dönüşmektedir. Nasıl çalışacaksınız? Haftanın dört günü sabahlara kadar nasıl
çalışılacak değerli milletvekilleri? Yani, bu kırmızı koltukları bu ekranlarda seyrettirmek iktidara yakışacak
mı? Aslında, şu hâliniz bile size yeterli bir muhalefettir, bu millet sizi seyrediyor. 

Diyoruz ki; bu kanunlar çıkmalı, öncelik sizin, takdir sizin ama gelin, şunu, usulüne uygun, bu
Meclise yakışır, yani insan onuruna yakışır bir usulde çalışalım. Niye bitime kadar? 

AHMET YENİ (Samsun) – Çok çalışmamız lazım, çok.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Çok çalışmanın şekli, böyle, muhatabı insanı, insanın

ihtiyaçlarını yok sayarak çalışmayı dayatmak değildir. 
Tekrar ediyorum, bu bitime kadar çalışma usulü doğru bir usul değildir, bana göre angaryadır,

Anayasa’ya aykırıdır, İç Tüzük’e aykırıdır, İç Tüzük’te “Bitime kadar çalışma.” diye bir usul yoktur
ve faydalı da değil. Şimdi bitime kadar koyduğunuz hususa nasıl direneceğinizi hep beraber
göreceğiz. 9 Şubata kadar burada her gün saat 14.00’te başlayarak bitime kadar çalışacağız. Yani, her
maddede önerge, her oylamada karar yeter sayısı, yoklama. Nasıl…

AHMET YENİ (Samsun) – Millet görür bizi.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Millet görecek tabii sizi.
Değerli milletvekilleri, eğer meselenin hesabı millete verilecekse, bu torba kanunun hesabını

vereceksiniz.
AHMET YENİ (Samsun) – Kimin engellediğini, kimin iş yaptığını millet görür. Engellemeleri

millet görür.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Bakın, yamalı bohça gibi, bugüne kadar yapamadıklarınız,

yanlış yaptıklarınız, eksik yaptıklarınızın telafisi olarak öyle bir torba kanun getiriyorsunuz ki, belki
300 tane kanunda değişiklik yapıyorsunuz. Yani, 20 maddeyle başladınız, bugün 247 maddeye ulaşan
bir torba kanun, hâlâ da ilave ediyorsunuz, hâlâ da madde ilave ediyorsunuz. İçinde, yani o kadar çok
çeşitli alanlar var ki, hepsini bir torbaya doldurarak, bitli bohça gibi, yamalı bohça gibi bu milletin
önüne getirmek, iktidara, müdebbir bir iktidara, dirayetli bir iktidara yakışmamıştır. Bunu nasıl
savunacağınızın hep beraber millete hesabını vereceksiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayınız lütfen.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Bakın, devlet alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili

2010 Eylül ayından önce vermiş olduğu sözün yerine getirilmesini biz de destekliyoruz. Bu, ekonomide,
piyasalarda beklenen bir düzenlemedir ama bu düzenlemenin içerisine ne kadar eksiğiniz varsa, ne kadar
yanlışınız varsa, hatta ayıbınız varsa doldurmanın hangi haklı mazereti, hangi haklı gerekçesi olabilir! Ve
bu yanlışınızı buradan geçirebilmek için Meclisi bitimine kadar çalıştıracaksınız. Boş sıralarla, gecenin
23.00’üne, 24.00’üne, sabahın ilk saatlerine kadar bu Meclisi çalıştırmanız, sanki bugüne kadar eksik
bıraktığınızı, yanlış yaptıklarınızı giderayak düzeltmek gibi bir gayret olarak algılanacaktır. Bu size puan
getirmeyecektir, bu, bu Meclise yakışmayacaktır. Dolayısıyla bu öneri doğru bir öneri değildir, bu öneri
Meclisin uzlaşma iklimini de bozacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz değerli arkadaşlar. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şandır.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin lehinde Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş. 

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

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

Bugün Meclis Başkanımızın başkanlığında yaptığımız Danışma Kurulunda iki siyasi partinin
grup önerisi konuşuldu, tartışıldı. Bu grup önerilerinden bir tanesi: Şu anda tartıştığımız, üzerinde
konuştuğumuz bugünün ve 25 Şubat tarihine kadarki Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma
saatleri ile o güne kadarki çıkaracağımız yasaların hangi yasalar olduğu konusunda değerli
milletvekilimizi, Genel Kurulumuzu bilgilendirmek adına ve sayın milletvekillerimizin oylarıyla
karar vermek üzere bu grup önerisini vermiş olduk. 

Değerli arkadaşlar, Meclis Başkanımızın başkanlığında yaptığımız toplantıda -sanırım biraz
önce de Sayın Şandır o konuyu dile getirdi- salı günlerinin denetim günleri olması, diğer günlerin
denetim günleri yapılmayıp kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet
Meclisinin çalışması… Biz, bu teklifi… Muhalefet partileri -üç muhalefet partisi; Cumhuriyet Halk
Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi- salı günlerinin denetim günlerine
ayrılmasını, yani bir saatlik soru-cevap kısmının yapılmasını, arkasından kanun tasarı ve tekliflerine
geçilmesini teklif ettiler, biz de bunu uygun gördük ama şu şartı ileri sürdük: Muhakkak ki salı
günleri, yani bugünden itibaren dört haftalık salı günlerini denetim günleri yapalım ama Türkiye
Büyük Millet Meclisinin çalışmasını engelleyecek bir şekilde grup önerilerini vermemek üzere, yani
bugün olduğu gibi, grup önerilerini vermeden, bir saatlik süreyle, siz milletvekili arkadaşlarımızın
ilgili bakanlara sordukları soruların burada cevaplanmasını yapalım dedik. Bu konuda muhalefet
partili arkadaşlarımız net bir cevap vermediklerinden dolayı –“Bu konuda söz vermiyoruz ama o
konuyu değerlendiririz.” dediler- biz de zamanı geldiğinde bu konuyu değerlendirmek üzere salı
günlerini denetim günleri yapabiliriz dedik. 

Asıl mesele bugün, yani şu anda konuştuğumuz süreç. Biz, 11 Ocak tarihinde, 1 Aralık tarihinde
Meclis Başkanımızın başkanlığında yaptığımız Danışma Kurulunda, -hakikaten, tarihe imza atar
şekilde, üç bin maddeye yakın beş tane temel yasayı üç günlük süre içerisinde bitirebilen bir Meclis
olarak, bu konuda da siyasi parti genel başkanlarının, siyasi parti grup başkan vekillerinin hakikaten
bu konuya inanmış ve bitirmek üzere kendilerini amaçlandırmış bir şekilde- yaptığımız çalışmanın
son günü olan 13 Ocak Perşembe günü İller Bankası kanununu bitirmek üzere anlaşmıştık ama değerli
grup başkan vekillerinin bunu 13 Ocak tarihinde bitirmek yerine, yani bugün, 25 Ocak Salı günü
sözlü soruların görüşülmemesi, grup önerilerinin verilmemesi ve bitimine kadar da bu İller Bankası
kanununun görüşülmesi üzerine anlaşma yaptık. Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Muharrem İnce,
Sayın Akif Hamzaçebi, Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Şandır, Barış ve Demokrasi Partisinden
hem Sayın Nuri Yaman ile hem Sayın Ufuk Uras’la bu konuyu bugün bitimine kadar görüşmek üzere
anlaştık ama Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri arkadaşlarımız, son anda kendilerine
gelen bilgi gereğince, bugün, Sayın Genel Başkanlarının, Sayın Kılıçdaroğlu’nun milletvekili
arkadaşlarla ilgili yapacağı bir toplantının, yemekli toplantının saat 19.00’da olacağını ve 19.00’a
kadar bu yasayı bitirelim şeklindeki tekliflerini yine diğer siyasi parti gruplarıyla konuşup, anlaştık.
Bir centilmenlik gereğince, bir siyasi parti genel başkanının milletvekillerine vereceği yemeğe bizim
de saygı duyup, onlara bu konudaki yaklaşımlarını yapmamız centilmenlik gereğidir diye düşündük,
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o süreç içerisinde bütün siyasi parti grup başkan vekilleri buna tamam dediler çünkü bir siyasi parti genel
başkanı milletvekillerini topluyor, onunla ilgili süreci, 2011 yılı Haziran ayındaki yapılacak sürecin, belki
seçimin startını verecek. Bu süreçte bizim onlara engel olmak değil, katkı sağlamak amacımızdır diye
düşündük ve kabul ettik. Bugün verdiğimiz önergede denetim konusunun görüşülmeyerek, yani soru-
cevap kısmının görüşülmeyerek derhâl, behemehâl yasaya geçilmesi, hatta bizim grup önerisi verilmemesi
de teklif edildi ama denetim konusu İç Tüzük gereği var olduğundan dolayı, biz Sayın Bakanı buraya
sözlü sorulara cevap vermeye çağırsak da, çağırmasak da, Kanunlar Kararlar veya Başkanlık Divanı sözlü
soruları bir saat okutmak mecburiyetinde. “1 no.lu soru, şu milletvekilimizin sorusu, bakan yok,
ertelenmiştir.”, “2 no.lu soru, şu milletvekilimizin sorusu, Millî Eğitim Bakanı yok, ertelenmiştir.” diye
zaman geçecekti. Onun üzerine, biz, grup önerisini getirip, çalışma takvimini hazırlayalım dedik ve bu
konuda da uzlaştık. Ümit ediyorum, tahmin ediyorum, diliyorum, dört siyasi parti grup başkan vekilleri
bu önergeyi oyladıktan sonra, yine iki hafta önce, -13 Ocak tarihi yanlış hatırlamıyorsam- 13 Ocak
Perşembe günkü aldığımız karar gereğince, İller Bankası kanununu -Sayın Bakanla da yaptığımız görüşme
doğrultusunda- 19.00’a kadar bitirip, biz, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımızın Genel
Başkanlarıyla birlikte yemeğine gitmelerine imkân tanırız diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, bu süreçten sonra çarşamba günü yapacağımız çalışma takvimi, saat 14.00’te
başlamak üzere, bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısının birinci bölümünün bitimine kadar;
perşembe günü 14.00’te başlayıp ikinci bölümünün bitimine kadar; cuma günü saat 14.00’te başlayıp
üçüncü bölümünün bitimine kadar yani 9 Şubat Perşembe gününe kadar bölümlerin bitimi; çarşamba,
perşembe, cuma günleri 14.00, bitimi; salı günleri siyasi partilerin grubu olduğundan dolayı 15.00 ve
ilgili bölümün bitimi şeklinde devam edeceğiz. 

Açıkçası ifade etmeye çalıştığım şu: 10 Şubat tarihinden itibaren de 25 Şubat tarihine kadar Türkiye
Büyük Millet Meclisinin, salı günleri hariç, saat 14.00’te açılıp 23.00’e kadar çalışmasının devam etmesi
konusunda grup önerimizi getirdik. Bu ara, torba yasayla ilgili de biraz önceki söylediğimiz bazı
kanunlarda değişiklik yapılan yasayla ilgili de siyasi parti grup başkan vekillerinin, inşallah Borçlar
Kanunu’nda, Türk Ticaret Kanunu’ndaki olduğu gibi, 247 maddelik ve 9 bölüm hâlinde konuşacağımız
bu yasada da bir uzlaşma heyetini kurup, hızlı bir şekilde milletimizin, vatandaşlarımızın acil bir
seviyede beklediği ve bize sürekli baskı yaparak, bir an önce bu yasanın çıkması konusunda ısrarla
haklı olarak baskı altında tutan vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayabilmek adına, Sayın Meclis
Başkanımızın başkanlığında grup başkan vekilleriyle birlikte bir araya gelip veya konuda Plan ve Bütçe
Komisyonunda uzman olan arkadaşlarımızın ihtilaf konularını ortaya çıkarıp ortak önergelerle
yapabileceğimizi ümit ediyorum, diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve
Barış ve Demokrasi Partisi grup başkan vekilleri ve temsilcisi arkadaşlarla bu konuyu konuştuk, tahmin
ediyorum herhâlde bugün o komisyonda olması gereken arkadaşlarımızı sayın grup başkan vekilleriyle
paylaşacağız, ümit ediyorum on günde bitireceğimiz yasayı sabahlara kadar değil, belki saat 21.00’de,
22.00’de her bir bölümümü bitirme şansımız, imkânımız olabilecek diye düşünüyorum. 

Katkı veren değerli milletvekili arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Haftanın hayırlı
uğurlu olmasını, geçmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Elitaş. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Karar yeter sayısı istiyorum. 

BAŞKAN – Daha konuşmacı var. 

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin aleyhinde Muş Milletvekili Sayın Sırrı Sakık.
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SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de Adalet ve Kalkınma Partisi
önerisi üzerinde aleyhte söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ne yazık ki bir dönemi geride bırakıyoruz. Son belki bir iki aylık çalışmamız olacak ama ne
yazık ki bu süre içerisinde hiçbir dönem gruplar arası bir uzlaşı olmadı. Sürekli, Adalet ve Kalkınma
Partisi uzlaşıdan kaçarak sayısal çoğunluğuyla Parlamentoyu çalıştırmaya çalışıyor. Oysaki, bu torba
yasasında uzlaşı çağrısı yapan Grup Başkan Vekilim, çağrı ve uzlaşı saati bu değil. Plan Bütçede
görüşülürken gruplar arası bir uzlaşı sorunu çözebilirdi ama ne yazık ki bu sorunun çözümüyle ilgili
küçük bir uzlaşı bile yok. 

Şimdi bakın Türkiye'nin gündeminde neler var, oysaki biz bütün hayatı seçime endekslemişiz,
“Seçimde ne yapabiliriz?..” Bu torba yasası aslında adil, adaletli veyahut da özgürlükçü bir torba
yasası değil. Biz halkın lehinde olacak maddeleri destekleyeceğiz ama halkımızın, emekçilerin
aleyhinde olan maddelere karşı ciddi bir duruş sergileyeceğiz ve burada sabahlara kadar da olsa
muhalefetin sesini yüksek bir sesle seslendireceğiz. 

Bakın, Türkiye'nin gündeminde her gün bir toprağın altından cesetler çıkıyor, bir taraftan silahlar
çıkıyor ama hiç kimsenin kılı kıpırdamıyor. Kışlada zemin katlarda ihtilal provaları yapılıyor, belgeleri
yakalanıyor, sesiniz çıkmıyor. İnfaz listeleri kışlaların zemin katından çıkıyor, sesiniz çıkmıyor. Ne
oluyor? Mutki’de insanlığa karşı suç işleniyor 1990’lı yıllarda, o topraklar her gün kazıldıkça insan
cesetleri çıkıyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor ve orada insanlığa karşı bir dönem suç işlendi. Burada
yüksek sesle seslendirdiğimiz… “Gelin, hep birlikte bunu araştıralım.” dedik; Cumhuriyet Halk Partisi
bunu 4 kez bu Parlamentoya taşıdı, kürsüye taşıdı, ama siz sayısal çoğunluğunuzu kullanarak
reddettiniz; Barış ve Demokrasi Partisi aynı şeyi yaptı, reddettiniz. Bakın, Bitlis’te neler oluyor? 

Evet, bugün sabahleyin de bir arkadaşımız Uğur Mumcu’yla ilgili gündem dışı söz almıştı. Uğur
Mumcu, 24 Ocakta yani 1993’lerde katledildi. Hemen arkasından Hrant Dink dört yıl önce katledildi,
bugün 25 Ocak. 2000 yılında ilçe başkanımız ve yardımcısı Silopi’de göz altına alınıyor -ölüm yıl
dönümleridir- ve o dönem Jandarma Komutanı olan Levent Ersöz alıyor kışlaya ve bu 2
arkadaşımızdan hâlen bir ses seda yok ve buraya taşıyoruz ama sizin vicdanlarınızda da bir ses seda
yok. Eğer vicdan olmuş olsaydı Mutki’de olup bitenler için bugün Meclisten bir araştırma
komisyonunun orada olması gerekirdi. Her gün nasıl cesetlerin çıktığını bir bütün olarak görüyoruz
ama bu ilk değil yani Mutki’de olanlar, 1925’te cumhuriyet döneminde… Şeyh Said’in de hâlen
mezarı kayıp, nerede olduğu belli değil, Seyit Rıza’nın da mezarı kayıp hâlen belli değil, Saidi
Nursi’nin de mezarı kayıp hâlen belli değil. İşte, atalarımızın yaşadığı şey o. Bugün bizim
çocuklarımızın da cesetleri çöplüklerde bulunuyor ama iktidar partisinin milletvekilleri ve özellikle
Kürt milletvekilleri, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? İnsanlığa karşı suç işlendi cumhuriyetin
kuruluşundan bugüne kadar ama yine de ses yok.

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) – Onlar Kürt değil Kürt kökenli!
SIRRI SAKIK (Devamla) - Bakın, Mutki’de olup bitenler, ne olmuş? O dönem orada görev yapan

Tuğgeneral Korkmaz Tağma bir korku imparatoruydu. Gözaltına alınan insanlar asla eve sağ dönmezdi.
On üç vatandaş minibüsten indirilip infaz edilirdi ve yüzlerce Kürt çocukları, genç çocuklar infaz edilip
belediyenin araçlarıyla çöp kuyularına gömülürdü ve o dönemde gazeteci Ferhat Tepe, bu olayları
araştırmak üzere oradayken Ferhat Tepe gözaltına alınıp ve infaz ediliyor ve yine o dönemde Ferhat
Tepe’nin avukatlığını yapan Avukat Şevket Epözdemir gözaltına alınıp tekrar infaz ediliyor ve bunların
hepsi onun döneminde oluyor ve hepimiz de bunları biliyoruz. Şimdi, o dönemde bu katliamlar
gerçekleşirken orada görev yapanlar bugün nerede? Çünkü niye bunları araştırmak ve bunları araştırmak
için niye komisyonlar kurulmuyor? O dönemde eli kana bulaşmış insanlar -böyle iddia ediliyor- ve
bugün nerede? Zaman Gazetesinde köşe yazarlığı yapıyorlar ve o bahçede büyüyorlar. Eğer siz
gerçekten geçmişle yüzleşmek istiyorsanız, bunun bir bütün olarak üstüne gitmelisiniz.
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Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda, Genel Başkan Yardımcısı bir açıklama yaptı, Sezgin
Tanrıkulu dedi ki: “Bir an önce hakikatleri araştırma komisyonu oluşmalıdır, geçmişimizle
yüzleşmeliyiz.” Bunu biz de seslendirmiştik ama dönün, Adalet ve Kalkınma Partisinin grup
sözcülerinin açıklamalarına bakın, diyor ki: “PKK’nin temsilcileriyle buluştu.” Şimdi, onlar da “Siz
Hizbullah’la buluştunuz.” diyor. Şimdi, bu, sorunu çözer mi? Adalet ve Kalkınma Partisinin temsilcisi
çıkıp hakikatleri araştırma komisyonuna destek sunması gerekirken, efendim, Sayın Öcalan’dan bu
çağrı geldi diye tepki gösteriyor. Peki, Öcalan dedi ki:”Çocuklarınız her gün, günde 3 kez dişlerini
fırçalasınlar, kendilerine iyi baksınlar.” Buna tepki mi göstereceksiniz? Ne diyeceksiniz? Yani hakikatleri
araştırma komisyonu kurulsun denildiği zaman kıyamet mi kopuyor? Cumhuriyet Halk Partisi bunu
söylüyor ve yine aynı Cumhuriyet Halk Partisinin içinden bir milletvekili, aynen sizin dilinizle, genel
başkan yardımcısına saldırıyor. İşte, sorun tam bu noktada. Sorun Kürtler, sorun hakikatleri araştırma
komisyonu olunca siz, siz ve siz; üç parti, birbirinden farkı yok. Aranızda tek şahıslar, Kürt kimlikli de
olsalar “Efendim, bunun söyledikleri partiyi bağlamaz.” diyor. Şimdi, bir partinin MYK üyesi olacak,
bir partinin genel başkan yardımcısı olacak ve çıkıp bunu söyleyecek ama kimliği Kürt olduğu için
“Biz bunu tanımayacağız.” diyecek! Şimdi, bu sorun. Bu dil bu sorunları çözer mi? 

Onun için, biz hepimiz ilk günden beri de söylüyoruz: Yani, gelin, hep birlikte bunları araştıralım,
bunları araştırabilirsek Türkiye’de yaşayabileceğimiz bir ülkeyi yaratmış oluruz. Ama siz bu ülkeyi
öyle bir noktaya getirdiniz ki, hukuk ve adaletin ülkesi olmaktan çok merhametin ülkesini yaratmaya
çalıştınız yani sosyal devlet olmaktan çok sadaka devlete dönüştürdünüz. Hukukun ve huzurun
ülkesinin yerine merhamet ülkesini oluşturmaya kimsenin hakkı yoktur. Kimse merhamet sofrasından
karın doyurmuyor. Adalet ve hukuk hepimiz için geçerlidir. Yani bazı arkadaşlarımız tepki
gösteriyorlar, ellerini açıyorlar ama bu sizin göreviniz, siz İktidarsınız, size hatırlatıyoruz. 

Bakın, bu ay içerisinde kaç tane faili meçhullerin yıl dönümünü birlikte kutluyoruz.(x) Ama
bunlar sizin döneminizde olmadı. Peki, niye bunun üstünü kapatıyorsunuz? Bu katiller arkadan gelip
enseye silah sıkan katillerdir. Peki, siz bu katillerin arkasında mısınız? Ee arkasında değilseniz
araştırın. Sayın Başbakanın Hrant Dink öldürüldüğü zaman söylediği bir söz vardı, hatırlayın: “Bizim
için namustur Hrant’ın katillerini yakalamak.” diyordu ama Hrant’ın katilleri hâlâ cirit atıyor. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Cezaevinde.
SIRRI SAKIK (Devamla) - Yani o karanlıktan yaratılan katilleri kastetmiyoruz, asıl bu konuda

emir ve talimat veren katillerin üzerine gidiniz diyoruz. Gidemiyorsunuz çünkü birçoğu Ergenekon’da
birinci derece sanık olmasına rağmen yaptığınız uzlaşılardan, görüşmelerden, kapalı kapılar ardındaki
görüşmelerden dolayı bunların birçoğu özgür, birçoğu şu anda cirit atıyor. Oysaki bu işin mimarları
onlar olmasına rağmen, arkasında bir güç olmayan gazetecileri, siyasetçileri Ergenekon diye içeriye
tıkıp…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayınız lütfen.
SIRRI SAKIK (Devamla) – Teşekkür ediyorum Başkan.
…zannediyorsunuz ki bunu yaparken, gerçekten Türkiye geçmişiyle yüzleşecek bir süreci

birlikte yakalayacağımızı düşünüyorsunuz. Oysaki bu doğru bir tespit değildir. Siz eğer gerçekten
geçmişle yüzleşmek istiyorsanız, bir an önce geçmişle yüzleşmenin yolu, yöntemi bir an önce
hakikatleri araştırma komisyonu buradan çıkmalıdır.
                                     
(x) Bu ifadeye ilişkin düzeltme bu Tutanak Dergisi’nin 287’nci sayfasındadır. 
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Bakın, sizin bir komisyon başkanınız ne diyor? Diyor ki: “Buradan reddedildiği için ben de acı
çekiyorum.” O zaman elinizi kolunuzu ne bağlıyor? Her şeyi bir milletvekilliğine feda edecekseniz,
size feda olsun. Milletvekillikleri, hepsi gelip geçicidir. Sizin gibi burada oturan birçok zat bugün yok.
Onurlu olan bir tek şey vardır: Geçmişimize güzel bir sayfa açmaktır. Halkımızla bütünleşmektir.

Teşekkür ediyorum.(BDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Sakık.
Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul

etmeyenler… Kabul edilmiştir.
İç Tüzük’ün 37’nci maddesini göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır,

okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) ÖNERGELER
1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; (2/25) esas numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan

gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/247)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

04.10.2007 Tarihinde “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine seçilecek Türkiye Yargıcı” ile ilgili
vermiş olduğum Kanun Teklifimin İç Tüzüğün 37. maddesi gereğince 45 gün içinde Komisyonda
görüşülmediği için, yine İç Tüzüğün 37. maddesi gereğince doğrudan Genel Kurul gündemine
alınmasını arz ederim. 17.02.2010

Hasip Kaplan
Şırnak

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, özür diliyorum. Bir sürçülisan ettim, onu düzeltmek
istiyorum, tutanaklara geçmesi adına. Ben “anma” yerine “kutlama” demişim, bunun tutanaklara
geçmesini istiyorum.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Sakık.
V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

5.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, “bu ay içerisinde kaç tane faili meçhullerin yıl dönümünü
birlikte kutluyoruz” ifadesindeki “kutluyoruz” sözünü “anma” olarak düzelttiğine ilişkin açıklaması (x)

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.
Ben “Bu hafta anma” yerine “kutladık” anlamında bir sözcük kullanmıştım. Tutanaklara böyle

geçmesini diliyorum. 
Teşekkür ediyorum.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
C) ÖNERGELER (Devam)
1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; (2/25) esas numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan

gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/247) (Devam)
BAŞKAN – Evet, teklif sahibi Sayın Kaplan, konuşacak mısınız?
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Evet.
BAŞKAN – Buyurun.

                                     
(x) Bu açıklamaya ilişkin ifade bu Tutanak Dergisi’nin 286’ncı sayfasındadır. 
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HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir dönem Meclise geldik,
gidiyoruz ve kanun teklifi vermiştik. O kanun teklifi indirilmediği için -2007’de ilk seçildiğimde
vermiştim- İç Tüzük 37’ye göre bunu verdim ve bugün görüşeceğiz. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine seçilecek yargıçlarla ilgili bir kanun teklifi bu. Biliyorsunuz
Anayasa değişikliği oldu. HSYK’ya, Anayasa Mahkemesine ve normal olarak seçilecek yargıç ve
savcılarla ilgili düzenlemeler yapıldı. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yargıçların nasıl
seçileceğine dair bir düzenleme yapılmadı. Bugüne kadar uygulanan yöntem Dışişleri Bakanlığı 3
tane aday yargıç öneriyor, Avrupa Konseyi Parlamentosu da bunları oyluyor, bunun sonucunda 1 kişi
seçiliyor.  Bunun sıkıntılarını Türkiye çok yaşadı. 2007 yılında Dışişleri Bakanlığımızın önerdiği 3
tane yargıç adayını da geri göndererek -ki bu onur kırıcı bir durum gerçekten- kabul edilemez buldu.
14 no.lu Protokol imzalanmamıştı o dönem. Rıza Türmen’in görev süresi de devam etmedi. O 3
yargıcın yerine Hükûmet sonradan yeni yargıçlar bildirmek zorunda kaldı. 

Şimdi, bugün baktığınız zaman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Başkanlığını dönem olarak
Türkiye’den, üstelik de iktidar partisi mensubu bir milletvekili yapıyor. Bugün Cumhurbaşkanı
Strasbourg’da, bakanlar yanında. Şimdi, böyle bir yerde bulunurken, böyle bir ayıpla, oradaki
uluslararası camiada, Avrupa Konseyinin yargı denetimi mekanizmasında yargıç seçiminde başı eğik
bir ülkenin bu yanlıştan, bu ayıptan kurtulması lazım. 

Bizim önerimiz şu: Dışişleri Bakanı 3 aday adayı yargıç atamasın, tayin etmesin. Bunun yerine,
yüksek yargıdan 1 tane aday belirlensin -savunma hakkı kutsaldır- barolardan 1 aday belirlensin,
hukuk fakültelerinden, hocalardan 1 aday belirlensin. Bu 3 aday Avrupa Konseyi Parlamentosuna
sunulsun, Avrupa Mahkemesi yargıcı da bu şekilde seçilsin. Yani bizim önerimiz bu. Bu öneri bir
hukuk devleti açısından son derece önemli.

Şimdi sormak istiyorum: ATOK Yüksek Mahkemesinin, Ruanda’da kurulan uluslararası
mahkemenin yargıcının ismini bilen var mı içinizde? Hiçbiriniz bilemez. Mehmet isminde bir öğretim
üyesiydi, uzun süre görev yaptı. Peki, Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye adına kim
görev yaptı? Profesör Rona Aybay yaptı. Rona Aybay şu an Avrupa Mahkemesinin yeniden reforme
edilmesinde akil bir insan heyetinin içinde akil bir üye olarak görev yapıyor. Peki, sormak istiyorum,
Türkiye'nin diğer uluslararası mahkemelerdeki yargıçlarını tanıyor musunuz? Ee, tanımıyorsunuz. 

Bizim burada söylediğimiz şey bizim çıkarımızı, grubumuzu değil, bu ülkenin çıkarını ve ülkenin
hukukunu ilgilendiren bir konudur. Yani Avrupa Mahkemesine siz yargıcı seçecek misiniz, atayacak
mısınız, bu kanun teklifi buna bir açıklık getiriyor. Bu kanun teklifiyle Avrupa Mahkemesine bundan
sonra… Şu anki yargıcımızın görev süresi beş yıldır yani bir iki yıl sonra yapılacak seçimde Avrupa
Mahkemesine seçilecek yargıcı Meclisin seçmesi sağlanabilir. Bu bir yönetmelik olayıdır bu kanun
teklifimiz kabul edilirse. 

Bu durum şu açıdan da önemli: Çünkü şu an Danıştayda daireler artırılıyor, Yargıtayda daireler
artırılıyor ama konuşuyorlar, diyorlar ki Danıştay başkanları, Yargıtay başkanları: “Bize kimse
sormadı.” Onu bırakın bir kenara, gerçekten Türkiye 21’inci yüzyılda uluslararası mahkemelere
yargıcını tayin edecek; atayacak mı, seçecek mi, sorun bu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Teşekkür ederim. 
Şimdi bu kanun teklifimizin amacı bu: Bu ülkenin gerçek anlamda yargıcını yargı mı seçecek

yoksa yürütme mi seçecek? Dışişleri Bakanlığı yürütmedir. Yürütme yargıyı seçecekse, o zaman o
yargıç yürütmenin adına gidecekse o yargının uluslararası mahkemede de olsa bağımsız olmadığı açık. 
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Sizleri biraz mantıklı, soğukkanlı olmaya ve ülke gerçekleriyle ilgili bu kanun teklifi konusunda
duyarlılığa çağırıyorum. Türkiye bu ayıptan kurtulmalıdır. Bu kanun teklifini 2007’de verdik, şimdi
İç Tüzük’e göre ben indirmek zorunda kaldım bu kanun teklifini, Adalet Komisyonundan da geçmedi.
Bu ayıba son vermek sizin elinizdedir ve bu kanun teklifinin kabulünü diliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kaplan.
Diyarbakır Milletvekili Sayın Akın Birdal. (BDP sıralarından alkışlar)
AKIN BİRDAL (Diyarbakır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Grubumuz adına verilen

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki yargıçların görevlendirilme biçimine ilişkin yasa teklifimizin
lehinde söz aldım. 

Tabii, şimdi, benden önce konuşan yasa teklifi sahibi Sayın Hasip Kaplan arkadaşımız “Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesindeki bu yargıçlar atama, tayin yerine seçilsin ve bu ayıptan kurtulunsun.” dedi. 

Hangi ayıptan kurtulacağımızı doğrusu kestirmek zor. Bakın, Bitlis Mutki’de ve Tunceli
Çemişgezek’te birkaç gündür yapılan kazılardan toplu mezarlar ve insan kemikleri çıkıyor. Ne yazık
ki bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelmiyor. Yani, şimdi, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinde Türkiye adına bulunacak yargıçların rolü ne olacak? Taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukukun ihlaline karşı Türkiye’nin mahkûm edilmesini kurtarmak
değil mi ya da Türkiye’yi savunmak değil mi? Hangi birini savunacak Türkiye o mahkemede? 

Elbette ki biz de seçilmesini istiyoruz, Anayasa Mahkemesinden, yüksek yargıdan 1 kişi, hukuk
fakültesinden 1… Elbette ki seçimle olsun ve Türkiye de orada hukukun üstünlüğü anlamında temsil
edilsin ama şimdi, gerçekten, insanlığa karşı işlenen suçların hangi birini savunacağız? Örneğin,
1987 yılında, İnsan Hakları Derneğinin Kuruluş Bildirgesi’nde Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun
bireysel başvuru hakkının tanınmasını talep etmiştik. Nitekim 1987 yılı sonu itibarıyla da Avrupa
İnsan Hakları Komisyonunun bu bireysel başvuru hakkı tanındı, 90 yılında da Avrupa İnsan Hakları
Divanının yetkisi kabul edildi. Peki, yetkisi kabul edildi, bu hakkın tanınması kabul edildi de ne
oldu? Olan şu: Avrupa Konseyi üye ülkelerin arasında, 47 ülke arasında en çok mahkûm edilen ülke
Türkiye olmaktan kurtulamadı bu yıla kadar. Bu yıl 1’inci sırayı Rusya aldı, 2’nci sırada yine biziz.

Şimdi, bakın, orada kazılarda insan kemikleri çıkıyor. Bu, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur,
adını ne koyarsanız koyun bir savaş suçudur. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde insan haklarını
incelemek gerekçesiyle bir komisyon oluşturulmuştur. Örneğin kaç gündür Komisyon, işlerinin
yoğunluğundan olacak, bu insan kemiklerinin çıkması konusunda harekete geçmemiştir, Komisyonu
toplantıya çağırmamıştır. Ne zaman ki Başbakanın ya da AKP’nin gündemine bir konu girerse o
zaman İnsan Hakları İnceleme Komisyonu da onu gündeme alıyor. Böyle bir insan hakları anlayışı
olur mu arkadaşlar? Siyasi kaygılardan uzak, gerçekten insanlık onuruna yaraşır bir düzen eğer
kurulacaksa nerede ihlal varsa oraya gitmelidir. Peki, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bu işlevi
yerine getirmiyor, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi yapsın -ki bu hafta bu konuda da bir
araştırma komisyonu oluşturulması için öneri vereceğiz- o zaman Genel Kurulumuz bir komisyon
oluştursun -gerçekten o dönemde bu insanlar nasıl toprağa gömüldüler- ve DNA testi yapılsın, o
dönemde kimler kamu görevlisiydi, valisi, jandarması, emniyet müdürü, siyasetçisi, bakanı hakkında
soruşturma açılsın. Yasama görevi bu değil mi bizim? Gelin işte, gerçekleri araştırma komisyonu
oluşturulsun, hangi ülke eğer demokrasiye ulaşmışsa, demokratik bir toplum yaratılmışsa, toplumsal
bir barış olmuşsa orada mutlaka gerçekleri araştırma ve adalet komisyonları oluşturulmuştur. Yoksa,
geçmişiyle yüzleşmeyen bir toplum nasıl demokrasiye geçer, nasıl barışa geçer? 
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O nedenle, biz, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki yapılanmanın elbette ki seçimle
yapılmasını diliyoruz ve gerçekten ne ise hukukun üstünlüğü, orada da hukukun gücünü ortaya
koyacak bir hukuk anlayışını oraya taşıyalım, ki bu konuda da gerçekten yargıç Sayın Rıza Türmen’in
de deneyimlerinden, bilgilerinden yararlanalım. Örneğin şu konuda…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayınız lütfen.
AKIN BİRDAL (Devamla) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Şimdi, örneğin, hiç değilse, bir gazetede bir köşesi var, onu okuyalım. Yani bu hukuk anlayışını,

gerçekten hukukun üstünlüğünü ve gücünü dikkate alan bir yerden “Ne yapmak gerekir?” sorusunu
kendimize soralım. Yoksa, 12 Eylül referandumunda “Özgürlükçü, eşitlikçi bir toplum yaratacağız.”
savının, ne kadar kendi yargısını yaratma kaygısıyla yapıldığının çok somut bir delilidir bunlar. Nasıl
bir hukuksuzluğun gerçekten korunacağını ve nasıl bu düzmecenin demokrasi adına kamuoyuna
yutturulacağının bir yaklaşımıdır ki bu kabul edilemez. 

O nedenle biz, yine, her şeye karşın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki 3 yargıcın tayin
edilmesi ya da atanması yerine seçilmesinin, uluslararası hukuk normları ve normatif değerleri
açısından uygun olacağını düşünüyoruz ve bu düşünceyle bu düzenlemenin dikkate alınmasının
gerektiğini öneriyoruz.

Saygılarımızı sunuyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.
Alınan karar gereğince, sözlü sorular ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin

“Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.
1’inci sırada yer alan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği Uyum ve Anayasa Komisyonları
raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı ile

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği Uyum ve Anayasa Komisyonları Raporları
(1/883) (S. Sayısı: 568) 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
2’nci sırada yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının

Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine
başlayacağız.

2.- Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/877) (S. Sayısı: 535)

BAŞKAN – Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir.
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3’üncü sırada yer alan, 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 ve İçişleri ile Plan ve Bütçe komisyonları
raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

3.- 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 ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/371, 1/101) (S. Sayısı:
477) (x)

BAŞKAN – Komisyon? Burada. 
Hükûmet? Burada. 
Komisyon raporu 477 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında

temel kanun olarak görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp
maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan
maddeler ayrı ayrı oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili
Sayın Bülent Baratalı. 

Buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA BÜLENT BARATALI (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

görüşülmekte olan 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’yle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
adına görüşlerimi ifade edeceğim. Bu nedenle, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetin kurulmasından sonra savaşlarla harap hâle
gelen ülkemizin süratli bir şekilde ve geniş kapsamda imara olan gereksinimi ön plana çıkmıştı.
Büyük bir hızla devrimleri gerçekleştirmeye çalışan yeni cumhuriyetin yerel altyapı hizmetlerini bir
an önce hayata geçirmesi de kaçınılmazdı. Bu doğrultuda, yerel yönetimlerin halka yerel hizmetleri
götürebilmelerini sağlayacak önemli yetkilerle donatılmış ve mali yönden de desteklenmiş bir kuruma
gereksinim duyuluyordu. Yine bu gereksinimler doğrultusunda, kendine özgü özellikleriyle yerel
yönetim bankacılığının yanında yerel yönetim danışmanlığı da yapması istenen İller Bankasının
kurulması gündeme gelmişti. 

İller Bankası 1935 yılında kurulmuştu ama biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Neden ihtiyaç
hissedilmişti? Özellikle 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu kabul edilmişti. Yine bu Belediye
Kanunu, daha önce çıkan 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu kapsamı dışında kalan bütün
komünleri temsil etmek üzere çıkarılmıştı, o kapsamı içine almıştı, o nedenle güzel bir kanundu 1580
sayılı Yasa. Bu, bugüne kadar yani 2005 yılına kadar hüküm ifade edebilmiş, hakikaten devrimci,
ilerici, yenilikçi, değişimci bir yasaydı; önemli özelliklerinden bir tanesi de kadınlarımız burada ilk
defa seçme hakkını kullanmışlardı. 

Yine, bu alanda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ndan da söz etmek gerekiyor. Bu da
belediyecilik anlamında, yerel yönetim anlamında önemli görev ve sorumluluklar vermişti. Bu
nedenle, yerel yönetimlere kredi verebilecek ve danışmanlık yapabilecek bir kuruma ihtiyaç vardı.
                                     
(x) 477 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İşte, bu da 1933 yılında, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 131’inci maddesine dayanılarak 2301
sayılı Kanun’la kurulan Belediyeler Bankasıdır. Az önce ifade ettiğim gibi, Belediyeler Bankası yerel
yönetimlere kredi verecek, finansman desteği yapacak olan bir bankaydı. Bu Kanun’a göre yetki nüfusu
10 binden büyük olan yerel yönetimleri kapsıyordu, onlara mali destek verecek idi. Bankanın kaynağı ise
belediyelerden, il özel idarelerinden ve köylerden, gelirlerinden kesilecek yüzde 5 kesintilerle
oluşturulmuştu. Yine Belediyeler Bankasının yanında bir İmar Heyetinin 1935’te kurulduğunu
görmekteyiz. Bu da 1580 sayılı Kanun’dan, yetkisini ondan alan bir kanundu. İmar Heyeti, yatırımların
teknik boyutunu yönlendirmek, yeni proje ve planlama çalışmaları için görevlendirilmişti fakat bir müddet
sonra Belediyeler Bankasının, il özel idarelerini ve köyleri de yetki alanına, görev alanına ve sorumluluk
alanına almasıyla yeni bir ihtiyaç hissedildi. Bu ihtiyaç da yine 1945 yılında çıkarılan ve İmar Heyetini de
kapsayan 4759 sayılı İller Bankasıdır. Her iki kurumun deneyimi, personeli ve mali varlıkları İller
Bankasına devredilmiştir. Bu gelişmenin amacı, Belediyeler Bankasını ortadan kaldırıp yerine her yönden
yeni bir kuruluş kurmak değil, başarılı çalıştığı kabul edilen bu kurumun eksikliklerini ve yetersizliklerini
gidererek ve çalışma alanı ile kapsamı genişletilerek daha verimli çalışmasını sağlamaktır. 

Banka, 4759 sayılı Kuruluş Kanunu’nun 1’nci maddesine göre özel hukuk hükümlerine tabidir,
ticari esaslara göre faaliyet gösterir ve tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur. 

Yine Banka, 1960 yılında KİT olarak kabul edilmesine karşın bu defa 233 sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme ile İller Bankası KİT
kapsamı dışında tutulmuştur. 

Banka, Sayıştay denetimine tabi değildir, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından
denetlenmektedir. Kurumlar vergisine tabidir ve bu yolda vergi ödemektedir. Bankanın vesayet
denetimi ise ilgili olduğu Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 

Banka, Anayasa’nın 123’üncü maddesinde belirtilen yerinden yönetim ilkesine göre
kurulmuştur, hizmet yerinden yönetim kuruluşudur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İller Bankası, özetle, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren
çağdaş ve modern kentlerin oluşumuna ve insan yaşamını kolaylaştıracak hizmetlere rehberlik eden,
proje ve ekonomik anlamda katkı sağlayan, köklü bir geleneğe sahip önemli bir kurumumuzdur. İnsan
odaklıdır, ihtiyaçların giderilmesi anlamında sosyal bir kurumdur. İşçisiyle memuruyla, apartmanda
yaşayanıyla gecekondusuyla, yaşlısı ve genciyle, yöneteni ve yönetileniyle, bütün hemşehriler
doğrudan hedef kitlesidir. Bundan dolayıdır ki tasarı gündeme geldikten sonra –ki 22’nci Dönemde
tasarı gündeme gelmişti- Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, konunun bütün taraflarıyla bir araya
geldik. Yakın çalışma içine girdiğimiz İller Bankası yönetiminin yanı sıra, sivil toplum örgütleriyle,
sendikalarla, memurlarla, işçiler ve bunların temsilcileriyle, belediyeler ve Belediyeler Birliğiyle görüş
alışverişinde bulunduk. Tasarı üzerinde ortaya çıkan görüşleri, eksiklikleri ve önerilerimizi paylaştık,
ayrışık oyumuzda da ayrıntılarıyla belirttik ki yirmi sayfaya yakın bir ayrışık oyumuz vardır.

Bu paralelde birtakım çekince ve eleştirilerimiz yerinde bulundu ve düzenlemeye konuldu.
Özellikle, memurlar için sözleşme süreleri ve emekliye ayrılmada yüzde 30’lar oranında ek ödeme
konularındaki taleplerimizin yerine getirilmesinden dolayı memnuniyetimizi belirtmek isterim.
Ancak, bütün bunlara karşın, bu olumlu şeylere karşın, bankanın gerekli dönüşümlerle yaşatılması
ve misyonunu sürdürmesi yerine, yapısının değiştirilmesi ve sosyal bir kurum olmanın ötesinde ticari
bir özelliğe büründürülmesi önemli bir kayıptır çünkü İller Bankası, kurulduğu günden bugüne,
belediyelerin ve diğer yerel yönetim birimlerinin altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde
finansman ve teknik destek bakımından vazgeçilmezdir. İller Bankası, yerel yönetimler ile ilgili sahip
olduğu bilgi ve uzman kadrosu ile de Türkiye için çok önemlidir. 
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Kendine özgü bir yapıya sahip olan İller Bankasının geçmişten bugüne kadar sorunlar yaşadığı
da açıktır. Bunların başında, siyasal baskı ve siyasal kadro atamaları, Bankanın ortakları olan yerel
yönetimlere verilen kredilerin geri dönüşünün olmaması gelmektedir. Bunun dışında, kuruluş
sermayesine ortak olan yerel yönetimlerin, karar verme mekanizmalarında yer almaması da katı
merkeziyetçilik eleştirilerine maruz kalmasına neden olmaktadır. Yerel yatırımlarda merkezî
planlama, merkezî uygulama ve merkezden kontrollük yapılmakta, çoğu zaman belediyelere hiç
görüş sorulmaması ve sürece dâhil edilmemeleri yerel yönetimlerce eleştirilegelmektedir. 

Diğer taraftan, merkezî bütçeye bağımlılık ve bu nedenle uzun vadeli kredi verememesi
nedeniyle çağdaş olmamakla, mali özerkliğin olmaması ve merkezî hükûmetin bürokrasisinden
kurtulamadığı yolunda eleştirilmektedir. Aynı zamanda, kamu kaynaklarını kullanması ve kamu
denetimine tabi olması nedeniyle de Banka faiz oranlarını kendisi belirleyememektedir. 

Değerli milletvekilleri, İller Bankasının karşı karşıya olduğu bu sorunların çözümü, piyasa
mantığına göre çalışacak bir banka amacını güden dış kaynaklı projeler olmamalıdır. Dönemin
şartlarının doğurduğu, bu ülkeye özgü kurumun sorunları yıkıcı değil, yapıcı eleştirilerle
düzeltilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İller Bankasının kendi iç işleyişinden ve yapısından
kaynaklanan sorunlarının olduğu bir gerçektir. Ancak, İller Bankasını asıl işlevsiz hâle getiren, siyasi
müdahalelerdir, partizanca uygulamalardır. Bu uygulamalardan en çarpıcı olanlardan biri de
Belediyeler Fonu’nun yürürlükten kaldırılmasıdır. 

İller Bankası, projelerinin büyük bir bölümünü oluşturan harita ve imar planı işlerini 2002 yılına
kadar Belediyeler Fonu’ndan bağış olarak tahsis edebilmekteydi. Genel bütçe vergi gelirlerinden
belediyelere ayrılan paylardan bir kısmı Belediyeler Fonu’na aktarılmakta, bu fon Bayındırlık ve
İskân Bakanlığının talimatı ile harita, içme suyu, kanalizasyon, su projesi gibi projelere bağış olarak
kullanılmaktaydı. 1993 yılında bu fon genel bütçe kapsamına alınmış, 2002 yılından itibaren de
kaldırılmıştır. Her türlü altyapı hizmetlerinin temelini oluşturan harita ve imar planlarının önemine
vurgu yapan Belediyeler Fonu uygulaması belediyelere hiçbir mali yükümlülük getirmemekte,
merkezin kentleşmeye yaptığı katkıyı gözler önüne sermekteydi. Belediyeler Fonu, yürürlükte kaldığı
1948-2002 yılları arasında banka yatırımlarının yüzde 85’ini karşılamıştır. İşte, bu fonun
kaldırılmasıyla bu büyük yatırım alanı piyasaya açılmış, belediyeler daha çok dış kredilere yönelmek
zorunda kalmışlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İller Bankasının yeniden yapılandırma gerekçelerinin ve
yönteminin somutlaştığı uluslararası raporlar ve ikraz anlaşmaları Dünya Bankasının bu süreçteki
rolünü öne çıkarmaktadır. Bu nedenle, özel olarak Dünya Bankasının bu süreçteki rolüne daha
yakından bakmak gerekmektedir. 

Dünya Bankasının gelişmekte olan ülkelerde tüm sorunlara verdiği reçete, devlet harcamalarının
küçültülmesidir. Dünya Bankasına göre, Türkiye’de de merkezî yönetimin gayrisafi millî hasıladaki
yüzde 45’lik payı derhâl düşürülmelidir. Devlet küçülürken özel sektör büyüyecek, devlet bizzat
kendisi özel sektörün gelişmesini sağlayacak tedbirleri alacaktır Dünya Bankasına göre. Düzenleyici
devletin piyasaya müdahalesi yalnızca, sadece bu amaç içinde meşru görülebilir. 

Değerli arkadaşlarım, Dünya Bankasının uygulamalarında neoliberal politikaların ağırlığı
yadsınamaz bir gerçektir. Neoliberal politikaların temelini ise “Özgürlük ve demokrasi adına, daha
az devlet, daha çok toplum.” olarak özetlemek mümkündür. 
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Peki, neoliberal politikaların kastettiği toplum nedir, bu nasıl bir toplumdur? Bu toplumun
tezahürü yönetişim modelinde öne çıkmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve devletin ülke,
bölge veya şirketin karar mekanizmasında bir araya gelerek yönetimini vurgulayan yönetişim
teorilerinde toplum iki farklı kesim tarafından temsil edilmektedir: Sivil toplum örgütleri ve sermaye.
Dünya Bankasının teorisyeni olduğu yönetişim, toplumu, sermayenin elinde olan sivil toplum
kuruluşları ile sermayenin bizzat kendisinin temsil ettiğini iddia etmektedir. Bu görüş, işçi sınıfını,
demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarını, sendikaları yok sayan bir yönetim modelidir. 

Dünya Bankası, kamu kaynaklarından kredi veren yerel yönetim bankalarının tasfiye edilmesini,
yerel yönetimlerin borçlanmada özgür bırakılmasını ve yerel kredi piyasalarının oluşturulmasını
öngörmektedir. Temel alınan, kredi verilebilir belediyelerin yaratılmasıdır. Kredi verilebilir belediye,
öz kaynaklarını düzenli toplayabilen ve piyasadan kredi alabilen ve ödeyebilen belediyeleri tarif
etmektedir. En iyi model olarak Amerika Birleşik Devletleri Belediye Bono Piyasası gösterilmektedir. 

Kamu kurumu gibi değil, piyasada herhangi bir şirket gibi hareket eden, borçlanabilen ve
güvenilir belediyeler yaratmak amaçtır. Belediyeler, hizmetlerini fiyatlandırarak ve vergi gelirlerini
arttırarak öz kaynaklarının sürekliliğini garanti altına alacak, bu şekilde güvenilir bir kredi alıcısı
olacaktır. Diğer taraftan, belediyelerin düşük faizli kredi sağlayıcısı yerel yönetim bankaları
kaldırılmalıdır. Ancak bu şekilde belediyeler özerkliğine kavuşacak ve bu şekilde demokrasinin
yatağı, kalkınmanın odağı olabilecektir. 

Değerli milletvekilleri, bu görüş ve düşüncelerden de açıkça anlaşılacağı gibi, faturanın kesildiği
adres vatandaş olacaktır. Bu anlayış ve zihniyet, bütün hizmetleri fiyatlandırarak halkın sırtına
yükleyecektir. Kentte yaşamanın bir bedeli olduğunu bu tasarıdan sonra kentte yaşayanlar
göreceklerdir. Sosyal belediyecilik ticari belediyeciliğe dönüşecektir. İller Bankasının kendine özgü
yapısı yerel yönetimlerin gelişmemesinin nedeni olarak görülmekte, bu yapının tasfiyesi gündeme
getirilmektedir. 

İller Bankasının bu neoliberal öneriler doğrultusunda yeniden yapılandırılmasının öngörüldüğü
tasarıyla ilgili genel değerlendirmeler dışında dikkatimizi çeken konulara kısaca değinmek istiyorum.
Tasarı, köy idareleri için banka ortaklığını sonlandırırken ortakların sermayeyle ilgili hisselerini de
hazineye devrediyordu. Anayasaya aykırı olan bu durumun ortakların sermayeyle ilgili olanı alt
komisyonda önerilerimiz doğrultusunda düzeltilmiştir. Ancak İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında
Kanun yani bu kanun tasarısı kabul edilip yürürlüğe girdiğinde 4759 sayılı Kanun yürürlükten
kaldırılacaktır. Oysa 4759 sayılı Kanun ise ortaklar arasında köy idarelerini de saymıştır. Tasarıda ise
köy idareleri bulunmamaktadır, dolayısıyla sorun devam etmektedir köyler açısından.

Alt komisyon görüşmelerinde yaptığımız bu eleştiriye “İl özel idareleri bu alanı düzenliyor,
sorun yoktur.” denilmiştir. Oysa köy idareleri de ayrı kamu tüzel kişileridir. Tasarı böyle kanunlaşırsa
köy idareleri ve özellikle kırsal alan tamamen sahipsiz kalacak ve yalnızlaştırılacaktır. Ülkemizde
yaklaşık 35 bin köy, 40 bin mezra, sayısı belli olmayan oranda da kom bulunmaktadır. 72,6 milyon
nüfusumuzun 18 milyonu hâlâ belde ve köylerde yaşamaktadır. Hükûmetin geçen sekiz yıllık süre
içinde Köy Kanunu ve kırsal alan kalkınmasında, mahalle muhtarlıklarında yeniden yapılanma için
hiçbir adım atmaması dikkat çekicidir. Bu alanda başkalaşmaya girmeden yeniden yapılanma
kaçınılmaz olmuştur. 
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Yeni tasarıyla köy idarelerinin ortaklıktan çıkarılması ve birikmiş olan ödenmiş sermayelerine
el konması kamu hukukunun temel prensiplerine ve Anayasa’ya aykırı bulunmaktadır. 4’üncü
maddenin 3’üncü fıkrasının (a) bendinde 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve
Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’a göre, her ay Maliye
Bakanlığı ve İller Bankası tarafından dağıtılacak vergi gelirleri paylarının toplamı üzerinden aylık
olarak yüzde 2 oranında kesilecek miktarlar, sermayenin bir bölümü olarak yeniden tariflenmiştir.
Oysa bu pay mevcut Kanun’da yüzde 5’tir. Bu payın yüzde 5’ten kademeli olarak yüzde 2’ye
indirilmesi “de facto” bir durumdur ve ortaklarına sorulmamıştır. Bunu eleştirdiğimizde, sadece,
toplantıya çağrılan Belediyeler Birliği temsilcisi, konunun sözlü olarak Belediyeler Birliği
Encümeniyle görüşüldüğünü ifade etmiştir. Bunu kabul etsek bile il özel idareleri ve köyler için konu
hâlâ daha çözümsüz şekilde ortada durmaktadır ve bu görüşmeler sırasında buna bir çözüm bulunması
gerekmektedir. Eğer burada da çözülemezse konunun Bankanın ortaklarının katılacağı bir genel
kurulda çözülmesi muhakkak koşul hâline gelmiş bulunmaktadır. 

Genel kurulun oluşumuna -5’inci madde bu görüşmekte olduğumuz tasarıda- yukarıda
saydığımız gerekçelerle köy temsilcileri de dâhil edilmemiştir. Tasarıda yönetim kurulunda yerel
yönetim temsilcilerine yer verilmemişti. Bu konudaki itirazlarınız alt komisyonda haklı bulunup
metne ilave edilmiştir yani yönetim kurulunda artık il özel idarelerinden ve belediyelerden bir temsilci
bulunacaktır. Bu aşamada üzerinde önemle durulması gerekmektedir, başına bu aşamada bir kazanın
gelmemesi gerekmektedir diye ifade etmeye çalışıyorum. 

3 kişiden oluşacak denetim kurulu üyelerinden 1’inin genel kurul tarafından seçilmesi objektif
değerlendirme ve hesap verebilirlik açısından soru işaretine yol açacaktır yani sermaye oluşturacak
ortaklardan denetime hiçbir üye, 3 kişilik üye olarak içine alınmamış bulunmaktadır. Bu da bir sorun…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum.
Buyurun, tamamlayınız.
BÜLENT BARATALI (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan, bitireceğim süresi içinde.
Geçici madde 5’in 1’inci fıkrasında sözleşmeli statüye geçecek personelin, geçecek yasal süre

içinde statülerine uygun işlerde görevlendirilmeleri, 4’üncü fıkrasında Bankada sürekli işçi
kadrolarında ve geçici işçi pozisyonlarında çalışanların mevcut statülerinde çalıştırılmaya devamı,
6’ncı fıkrasındaki sürenin en az iki yıl olarak belirlenmesi, 7’nci fıkrasındaki emekli ikramiyeleri
veya kıdem tazminatlarının yüzde 30 fazla ödenmesiyle ilgili önerilerimiz karşılansa da mevcut
personel mağduriyete uğratılmamalı, tekrar güvence altına alınmalıdır. Bankanın şu andaki mevcut
yapısı içinde yerel yönetimlerle ilgili görev, sorumluluk, destek ve bunun gibi düzenlemeler ile ucuz
kredi kullandırılmasının sağlanması, ana sözleşme ve yeni yönetmelik yapılırken öncelikle ele
alınması gereken konulardır. 

Diğer bir konu da Bankanın hazineye devredilmemesi, üstlendiği misyon itibarıyla ilgili
bakanlığın Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olması…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT BARATALI (Devamla) – Selamlayıp bitireceğim Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Baratalı.
BÜLENT BARATALI (Devamla) – Peki efendim, madem öyle…
Ben tasarının iyilikler getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

– 295 –

GÖKHAN-52 135–139

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011 O: 3



BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Bitlis Milletvekili Sayın Nezir Karabaş.

BDP GRUBU ADINA MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) – Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; 477 sıra sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Yasa Tasarısı’nı değerlendirmek üzere
Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bugün İller Bankasının “İLBANK” olarak değiştirilmesi ve yasasında
bazı maddelerin değiştirilmesiyle ilgili tasarıyı görüşüyoruz. İller Bankası 1933 yılında kurulan
Belediyeler Bankası ve 1935 yılında kurulan Belediyeler İmar Heyetinin 1945’te birleşmesiyle
birlikte kurulan ve bugüne kadar Türkiye’nin bu sürecinde hem belediyelerin hem il özel idarelerin
hem de köy idarelerinin çalışmalarında, projelerinde, kentsel yaşamda önemli etkisi ve katkısı olmuş
bir kurumdur. Tabii, İller Bankası doğrusu çeşitli zamanlarda yapılan düzenlemelerle kentsel yaşamın
düzenlenmesinde, altyapının çağdaş bir düzene kavuşmasında önemli katkıları olmuş ama öteden
beri geçmiş dönemlerde de, son sekiz yıllık AKP İktidarı döneminde de birçok zaman belediyelerin,
tüm belediyelerin, tüm il özel idarelerinin ve bağlı kuruluşların sermayesi ve paylarıyla oluşmuş
olmasına rağmen iktidarın istemlerine göre, iktidara yakın olan belediyelere ayrımcı davranışlar,
ayrımcı yaklaşımlar hep olmuştur. Özellikle son dönemde AKP İktidarıyla birlikte bu yaklaşım biraz
daha öne çıkmıştır. 

İller Bankası paylarından belediyeler belli bir kısmı hibe, diğer kısmı da belli vadelerle ve faiz
oranıyla, düşük faiz oranıyla borçlanır ve bu borçlarını belirledikleri takvim içinde öderler, ancak bu
ödemeleri zamanında yapmayan belediyelerle ilgili herhangi bir yaptırım da yoktur, bugüne kadar da
böyle bir yaptırım da olmamış. Onun için, geçmişten bugüne kadar iktidarlar kendilerine yakın
belediyelerin, kendi iktidar belediyelerinin bu konudaki ödemelerinden kesinti yapmamış, doğal
olarak bankanın o işleyişini sağlamak için de birçok zaman ödeme güçlüğü içinde olan, bu konuda
yeni takvim belirlenmesini, borçlarının ertelenmesini isteyen, haklı gerekçesi olan belediyelerin de
tam tersine tüm alacaklarını tahsil etmiş, birçok zaman icra takibi de yapmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye’de, özellikle başta belde belediyeleri olmak üzere, birçok
belediyenin, ilçe belediyelerinin, özellikle küçük ve taşra il belediyelerinin de teknik konularda ciddi
sıkıntılar yaşadıklarını... İller Bankasının, karşıladığı hizmetleri mevcut kadrolarıyla, mevcut teknik
heyetleriyle yapmaları mümkün değil; arıtma, deşarj, katı atık, biyolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik
etütler, çeşitli hizmet birimlerinin inşasıyla ilgili çalışmaları -ekonomik anlamda kaynakları olsa bile-
kendi imkânlarıyla, mevcut kadrolarının imkânlarıyla yapmaları mümkün değil.

İller Bankasının “İLBANK” olarak değiştirilmesinde bu hizmetlerin tümünün, yine İLBANK
tarafından yapılacağı dile getiriliyor ancak şu önemlidir, şunu gözden kaçırmamak gerekiyor:
Birincisi, İLBANK, tasarının gerekçesinde de dile getirildiği gibi, piyasa kurallarına göre hareket
eden, bankacılık kurallarını uygulayan ve işlem yaptığı zaman kârı da, geliri de hesaplayan bir
anlayışla hareket ediyor ve serbest piyasa mantığıyla hareket ediyor. Bu durumda, önümüzdeki
süreçte bu bankanın, her ne kadar mevcut işlevi sürdürecek deniliyor olsa bile, tasarıda bununla ilgili
düzenlemeler yapılmış olsa bile, önümüzdeki süreçte belediyelerin ve il özel idarelerinin –köy
idareleri zaten bu yapının dışına çıkarılmış- paylarının da düşürülmesi, Bankanın sermaye yapısının
da değişmesiyle birlikte önümüzdeki süreçte Bankanın bu faaliyetleri, belediyelere yönelik yaptığı
faaliyetleri yavaş yavaş kısıtlanacak ve Banka tümüyle ticari mantığı olan ve sadece kârı düşünen bir
yapıya dönüştürülecek. Bu tasarıya baktığımız  zaman bunun ilk adımı gibi görünüyor. 
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Değerli milletvekilleri, kentsel yaşamla ilgili, toplumsal yaşam alanlarıyla ilgili düzenlemeler kâr
amacından, elde edilecek kârdan tümüyle uzak bir şekilde düzenlenmek zorundadır. En küçük
yerleşim biriminde toplumun temel ihtiyacını karşılayan bir altyapı projesinin hiçbir şekilde hiçbir
kârla kıyaslanma veya kâr güdüsüyle ilişkilendirme mantığı kabul edilemez. Bu düzenlemeye
baktığımız zaman Dünya Bankası ve IMF’nin istemleri de dikkate alınarak Bankanın bu faaliyetlerini
yürütürken kârı da uluslararası işlemleri de yapması isteniyor. Bu personel yapısını da esas bu
düzenlemedeki mantığı da dikkate aldığımızda önümüzdeki süreçte bu banka, İLBANK, İller Bankası
faaliyetini ve misyonunu büyük oranda yitirecek, bir özel banka durumuna, her şeyi piyasa kurallarına
göre yapan bir yapıya dönüştürülecektir. 

Değerli milletvekilleri, İller Bankasının ve yeni düzenlemeyle İLBANK’ın piyasa kurallarına
göre hareket etmesi, hele özellikle mevcut belediye yapılarımız dikkate alındığında, yarın öbür gün
birçok yerde, birçok yerleşim alanında, belediye olan birçok yapıda, belediyelerin artık kredi alamadığı
veya kredi alabilse bile yüksek faizli veya farklı koşulların dayatıldığı bir konuma gelecektir. 

Belediyelerimizin mevcut yapısı biliniyor. Nitekim AKP İktidarı getirdiği bir yasayla ki bu yasa
sonradan Anayasa Mahkemesine açılan davayla geri döndü, bazı maddeleri geri döndü, belde
belediyelerinin açtıkları davayla da bu belediyeler yeniden 2009 seçimine katılma şansı elde ettiler
ve seçimlere katıldılar. 

Nitekim bu yasanın getirilme gerekçesi de, bu belde belediyelerinin kapatılma gerekçesi de bunların
mevcut yapıları, gelirleri, teknik kapasiteleri, personelleriyle faaliyetlerini yürütemeyeceğinden kaynaklı
bu tasarı getirilmişti. 

Belediyelerimizin, belde belediyelerinin neredeyse tümü, ilçe belediyelerinin önemli bir kısmı,
il belediyelerimizin de bazılarında bu yapı mevcutken, İller Bankasının, İLBANK diye, ticareti öne
alan, uluslararası sermayeyle bazı konularda iş birliği yapan bir yapıya büründürülmesi, doğrusu bu
tasarıya konulan, sonra muhalefetin ve belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin itirazlarıyla değiştirilen
maddelerine de baktığımız zaman, önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda tümüyle özelleştirilmiş,
özel mantığa göre hareket eden, temel mantığı kâr etme olan bir bankacılık zihniyetinden, bir anlayıştan
kaynaklanıyor. Eğer muhalefetin, belediyelerin itiraz ettiği ve sonradan değiştirilen bazı maddeler bu
tasarıda olduğu gibi kalsaydı, bu banka zaten şimdiden, kurulduğu anda belediyelerin mevcut, şimdiye
kadar ihtiyaçlarını karşılayan, belediyelerin kentsel sorunlarına hem mali anlamda hem teknik anlamda
katkı sunan bir kurum olmaktan çıkacak, tümüyle mevcut, bildiğimiz piyasa ve kâr amaçlı bankalardan
biri olacaktı. Biz bunu bile önemsiyoruz. AKP özellikle birçok konuda muhalefetin, sivil toplum
örgütlerinin tüm ısrarlarına rağmen, geri adım atmıyorken bu İLBANK’la ilgili düzenlemelerde
muhalefet partilerinin ve belediyelerin taleplerinin önemli bir kısmını burada almasını önemsiyoruz.
Umarız, AKP bugünden sonra diğer yasalarda da bugüne kadarki yasa çıkarma mantığından vazgeçer,
belli konularda sivil toplumun, belli konularda muhalefetin taleplerini de dikkate alır. 

Değerli milletvekilleri, bu İller Bankası Yasası’ndaki değişikliği ve yeni kurulan, yeni adıyla
İLBANK’ı tartışıyorken belediyelerin içinde bulunduğu durumu, AKP’nin belediyelere yaklaşımına,
özellikle başta BDP’ye bağlı belediyelerin yaşadığı sorunlara ve diğer yerlerde de AKP’nin
belediyelerini alamadığı, muhalefette olan belediyelerin yaşadığı sorunlara da biraz değinmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, hepiniz biliyorsunuz ki daha önce de belediye başkanlarımıza yönelik
uygulamalar yapıldı ama özellikle 2009 seçimlerinden hemen sonra çok sayıda belediye başkanımız
tutuklanıp, kelepçelenip cezaevine gönderildi. 
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Yine hakkında çeşitli konularda yaptıkları siyasi faaliyetler, yaptıkları herhangi bir açıklama veya
siyasal değerlendirmeyle ilgili onlarca dava var. Yolsuzluk yaptığı, hırsızlık yaptığı, kendi ailesine ve
yakınına çıkar sağladığı için hakkında dava açılan, tutuklanan, görevden alınan belediye başkanımız
yok ama çeşitli konularda, hem genelindeki sorunlarla ilgili, kültürle ilgili, dille ilgili yaptığı faaliyetler
hem partimizin bir taraftan seçilmiş belediye başkanı iken yaptığı etkinliklerde siyasal faaliyetlere
katıldığı için, yine belediye başkanı oldukları ilde, ilçede, beldede hem partimizin hem oradaki sivil
toplum örgütlerinin hem de halkın değişik kesimlerinin yaptığı eylem, etkinliklere katıldıkları için
belediye başkanlarımız yargılanıyor ve yine hem İller Bankası, bugün adı değiştirilen ve yasa tasarısı
gerekçesinde misyonu belirtilen İLBANK, hem merkezî idare hem de belediyelerin olduğu yerde
valiler, kaymakamlar, diğer kurumlar belediyelere, halka hizmet eden, birimde halka hizmet eden,
hizmetiyle her türlü ilişkilenmesinde birinci derecede halkla yüz yüze olan belediyelere tüm bu
kurumların yardımcı olması, sorunlarının çözümüne katkı sunmaları gerekirken maalesef
belediyelerimize, büyükşehir belediyelerimiz dâhil il, ilçe ve belde belediyelerimize, illerde valiler,
ilçelerde kaymakamlar ve bunların aracılığıyla diğer kurumlar tarafından birçok sorun çıkarılmaktadır.
Bu sorunları defalarca dile getirdik. Bu sorunlarla ilgili birçok zaman iktidarın yetkili bakanlıklarıyla
ilişkilerimiz oldu. Yine bu sorunlarla ilgili, belediye başkanlarımız, her geldiklerinde Hükûmetin
bakanlarıyla, genel müdürlüklerle bu sorunlarını çözmeye çalışıyorlar ancak maalesef birçok zaman,
bu sorunları çözme, sorunların çözümüne katkı sunma yerine, çıkarılan sudan gerekçeler, engeller
hâlâ sürüyor. Birçok yerde kurumlar, devlet kurumları, belediyeye icra davası açıp belediyelerin
faaliyetini yürütmesini, gündelik çalışmalarını yürütmesini, personeline maaşını ödemesini engelliyor. 

Örneğin, Tatvan Belediyesinde –Sayın Maliye Bakanı burada yok- Tatvan Maliye Müdürlüğü
Tatvan Belediye hesaplarına icra koyuyor, bu icradan dolayı Belediye, personelinin ücretini
ödeyemiyor, gündelik faaliyetlerini yapamıyor. Yani, belediye başkanı nereye hizmet ediyor?
Tatvan’a hizmet ediyor. Oradaki mülki amirin ve tüm kurumların oradaki görevi nedir? Halka hizmet
etmektir. Bir kurumun… Elbette kurumlar arası ilişkilenme, borçların tahsili, diğer yöntemler var
ama halka hizmet amacıyla faaliyetlerini yürüten devlet, devletin kurumları, mülki idaresi ve diğer
kurumları, halka hizmet götüren, götürmek zorunda olan, faaliyeti, işi zaten bu olan belediyenin
hesaplarına icra koyuyor ve belediye faaliyet yürütemiyor, belediye çalışma yürütemiyor. 

Onun için, bu konuda, özellikle başta BDP belediyelerine, BDP’li belediye başkanlarına ve diğer
muhalefet partilerinin belediye başkanlarına yönelik bu tür uygulamalardan bir an önce vazgeçilmesi
gerekiyor. Çünkü devlet ve özellikle şu anda AKP Hükûmeti, halka hizmet için var olduklarını, halk
arasında bir ayrım gözetmediklerini, her kesime aynı baktıklarını, Edirne’nin de Ankara’nın da
Hakkâri’nin de aynı olduğunu, kimin ve hangi siyasi partinin düşüncesi ne olursa olsun farklı
bakmadıklarını söylüyor. Bu konuda eğer bir bakan, bir AKP yetkilisi veya bir milletvekili ”Herhangi
bir kurum, bir vali, bir kaymakam veya ona bağlı bir kurum falan belediyemize -AKP’li belediyeye, il,
ilçe, belde olabilir- icra koydu.” diyorlarsa, bir örneğini burada veriyorlarsa biz ayrım yapmadıklarını,
herkese eşit davrandıklarını söyleyeceğiz diyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Karabaş.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı. (MHP

sıralarından alkışlar)  
MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

görüşülmekte olan 477 sıra sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı’nın geneli
üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda
bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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İller Bankası Genel Müdürlüğü, 1933 yılında 2301 sayılı Kanun’la kurulan Belediyeler
Bankasının devamı olarak 13 Haziran 1945 tarih ve 4759 sayılı Kanun’la kurulmuştur. Banka, hâlen
4759 sayılı Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet göstermekte olup tüzel kişiliği
haiz özel bütçeli bir kuruluştur. Banka, mahallî idarelere kredi sağlama görevinin yanında, bu idareler
adına harita, imar planı, her türlü etüt, proje ve keşifler ile içme suyu, kanalizasyon, sondaj, arıtma,
deşarj, katı atık, jeotermal enerji, çeşitli yapı ve benzeri tesisleri yatırım programları içerisinde
yaparak veya yaptırarak bu yatırımlar için gerekli araç ve malzemeyi sağlayıp yatırım bankacılığı
yapmakla görevli bulunmaktadır. İller Bankası, bu tasarı ile anonim şirket statüsünde “İller Bankası
Anonim Şirketi” unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası statüsüne dönüştürülmektedir. Tasarıyla,
bankaya, yurt dışında projelendirme ve danışmanlık hizmetleri verebilmesi, projelerin uygulanması
için temin edilen finansmanın kullanılmasına aracılık edebilmesi görevi verilmektedir. Bankanın yeni
yapısı ve görevleri, gelecekte nasıl bir yapıya dönüşebileceği konusunda bizi endişeye sevk
etmektedir. Gerçi, bankanın kendi kaynakları dışında sağlanan finansmanın kullanılmasında aracılık
etmek söz konusudur. Ancak bu şekilde başka görevler verilmenin yolu açılmaktadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim endişemiz, yetmiş yedi yıldır mahallî idarelere hizmet
gayesiyle faaliyet gösteren ve yerel kalkınmada çok önemli katkısı bulunan İller Bankasının zamanla
mahallî idarelerin bankası olmaktan çıkmasıdır. Nitekim, ülkemiz bunun örneklerini Ziraat Bankası ve
Halk Bankasıyla yaşamıştır. Esasen çiftçiyi desteklemek için kurulan Ziraat Bankası ve esnafı desteklemek
üzere kurulan Halk Bankası, kuruluş amacını unutmuş, esnaf ve çiftçi kredi kullanamaz hâle gelmiştir.
Esnaf, çiftçi ve köylü yüksek faizler nedeniyle kredi borçlarını ödeyemez iken, yeni kredi kullanamaz
iken bu bankalar krizi fırsata çevirmişler ve çok yüksek kârlar elde etmişlerdir. İşte, İller Bankası da bu
tasarıyla böyle bir akıbete doğru yol alabilecektir. Türkiye’de bulunan 2.948 belediye mevcut durumda
zaten yaşadıkları ekonomik sıkıntılar sebebiyle altyapı projeleri hazırlamakta zorlanıyor iken finansman
kaynağına erişimi iyice kısıtlanacak, belediyeler hepten kendi kaderine terk edilebilecektir. 

Değerli milletvekilleri, belediye yönetim ve hizmetlerinin varlık nedeni, insanların sosyal ve
ekonomik nedenlerle bir arada yaşama mecburiyetleridir. Bir ülke sınırları içerisinde yaşayan
vatandaşların genel müşterek ihtiyaçlarını karşılayan devlet organizasyonu içerisinde mahallî müşterek
ihtiyaçların giderilmesinde belediye organizasyonları gerekmektedir. Türkiye'de de mahallî idareler ve
özellikle belediyeler görev, yetki ve sorumlulukları açısından çok farklı süreçlerden geçerek bugüne
ulaşmıştır. Mahallî idarelerin güçlendirilmesi yönündeki eğilim ve beklentiler her geçen gün hızla
artmaktadır. Ancak kendi uhdesinde olan görevlerini yerine getirmeye çalışan belediyelerimiz bugün
başta kaynak olmak üzere birçok sorun ile karşı karşıya bulunmaktadır. Belediyeler zor durumdadır.
Belediye başkanlarımız büyük sıkıntı ve zorluklarla karşı karşıyadır. AKP Hükûmeti ise belediyeleri
unutmuştur, belediyelerin sorunlarını umursamamakta, belediye başkanlarımızı kale almamaktadır.
2009 yılı Mart ayına kadar eski nüfusları üzerinden ödenek alan belediyelerin birçoğunun 29 Mart
2009 seçimlerinden hemen sonra Adrese Dayalı Nüfus Sistemi’nin esas alınmasıyla İller Bankası
ödeneklerinde yarı yarıya, hatta üçte 2’ye varan azalma olmuştur. İller Bankası kanalıyla gönderilen
ödenekler birçok belediyemizde çalışan personelin maaşını bile karşılayamaz durumdadır. Birçok
belediye personelinin maaşının ancak bir kısmını ödeyebilmekte, hatta onu dahi ödeyemeyecek duruma
düşen belediyeler bulunmaktadır çünkü gönderilen paraların önemli bir kısmı borçlarına kesilmektedir.
Bugün birçok belediyeye ayda sadece 10 bin TL düzeyinde, hatta bu rakamın da altında ödenek
gönderilmektedir. Bu durum hem belediye hem de personel nezdinde sıkıntı yaratmakta, para olmadığı
için de yapılması gereken mecburi hizmetler hâliyle yapılamamaktadır. 
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Bu sorunun çözümü için genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere verilen payların gözden
geçirilerek adaletli ve yeterli bir hâle getirilmesi, belediyelere sabit giderlerini karşılayabilecek belli
bir paranın, mesela aylık 25 bin TL’nin altında ödenek gönderilmemesi ya da personel maaşlarının
doğrudan Maliye tarafından ödenmesi gibi düzenlemeler mutlaka gündeme getirilmelidir. 

Belediyeler, geçmiş dönemlere ve cari döneme ait ödenemeyen sosyal güvenlik primleri, vergiler
ve kullanmış oldukları krediler dolayısıyla ağır bir borç batağı içerisinde bulunmaktadırlar. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, “Kimin borcu varsa o ödenecek.
Borcun üzerini çizmek yok. Öyle belediyeler var ki, yüzde 40 yüzde 40 keserek merkeze olan borcunu
yüz senede zor öder. Olsun, o borçlar silinmeyecek.” diyor. Yani, hem borçların ödenemeyecek
boyutta olduğunu kabul ediyor hem de ödenecek diyor. Peki ne olacak, nasıl ödenecek? Belediyelerin
imkânı var da ödemiyorlar mı? 

Borç ödeme eğilimine girmeyen belediyeler hakkında icra yoluna başvurulacağını belirten Maliye
Bakanı da belediyelerin öz gelirleri olan vergi gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmasının
zorunlu olduğunu, bunun aynı zamanda belediyelerin mali özerkliklerini güçlendireceğini ve merkezî
yönetime olan bağımlılığını azaltacağını söylüyor. Yani, aynı Hükûmetin yaptığı gibi, belediyelerin de
vatandaşın ümüğünü sıkması isteniyor. Tabii, işsizlikle ve yoksullukla cebelleşen vatandaşın durumu
AKP Hükûmetinin umurunda bile değil. AKP Hükûmetinin bakanları, sadece bakıyor ama görmüyor,
belediyelerin içinde bulunduğu sorunları çözmeye yönelik hiçbir adım atmıyor. 

Bilindiği üzere, 2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı Kanun ile nüfusu 2 binin altında olduğu
gerekçesiyle AKP Hükûmeti tarafından köye dönüştürülmek istenen 862 belediyenin, Anayasa
Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla tüzel kişiliklerinin devamı sağlanmıştır ancak 29 Mart 2009
mahallî idare seçimlerine giren ve bir beş yıl daha devamı uygun görülen 862 belediyenin akıbeti
hakkında belirsizlik bulunmaktadır. Bugün itibarıyla bu belediyelerin ne olacağı hakkında bir netlik
yoktur ama bu konu, 2014 yılına yaklaştıkça ağırlığını daha da hissettirecek, büyük tartışmalara
sebebiyet verecektir. Bu belediyelerin köye dönüştürülmesi kırdan kente olan göçü daha da
artıracağından söz konusu belediyelerin mevcut durumu, gelişme potansiyeli, yaz-kış nüfusu, ilçeye
uzaklığı, köy sayısı gibi unsurlara göre durumları yeniden değerlendirilmeli ve belediye olarak
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri yönünde kırsal kalkınmayı sağlayacak politikalar geliştirilmeli ve
mutlaka mevcut belirsizliği bir an önce giderecek düzenleme yapılmalıdır. 

Belediye başkanlarımız dertlidir. Beldelerine hizmet etmek istemekte ancak imkânsızlıklar
nedeniyle yapamamaktadırlar, belde sakinlerine karşı boyunlarını bükmektedirler. Belediye
başkanlarının beldelerine gerekli hizmetleri götürememelerinin, ellerinin kollarının bağlı
bulunmasının sorumlusu da, müsebbibi de AKP Hükûmetidir. Çünkü AKP Hükûmeti, belediye
başkanlarımızı çaresiz bırakmıştır, belediyelerin sorunlarına çare üretmemekte, vurdumduymaz bir
tavır sergilemektedir. 

Değerli milletvekilleri, genel bütçe vergi gelirlerinden İller Bankası aracılığıyla belediyelere
gönderilen paylarda ciddi bir haksızlığa ve adaletsizliğe neden olunmaktadır. Zira, tatil yeri niteliğinde
olan, yayla özelliği veya denize sahili bulunan birçok belde, ilçe veya il konumundaki belediyelerimiz
kış aylarında belli bir nüfusa sahip iken yaz aylarında yoğun bir nüfus artışına sahne olmaktadır. Yerel
kaynaklar haricinde en önemli destek sayılan İller Bankası kanalıyla verilen ödeneklerin kış aylarındaki
resmî nüfusa göre hesaplanmasından dolayı yaz aylarında katbekat artan nüfusa bağlı olarak en
temel belediye hizmetlerinin dahi yerine getirilmesinde maalesef sorunlarla karşılaşılmaktadır.
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İtfaiye, kanalizasyon, cenaze, temizlik, yol vesair zorunlu hizmetler ciddi şekilde aksamakta ve bu
mevsimde çoğu tatil yapıp dinlenmek isteyen vatandaşlarımız büyük sıkıntılar çekerek perişan
olmaktadır. Bu sorunun mutlaka ve acilen hâlledilmesi gerekmektedir. Sorunun çözümü ise genel
bütçe vergi gelirlerinden İller Bankası aracılığıyla belediyelere gönderilen payların, sadece kış
nüfusuna göre değil, yaz ve kış nüfuslarının birlikte dikkate alınarak hesaplanmasıdır. Bu şekilde bir
düzenleme hem ilgili belediyelerimizi rahatlatacak hem de bu belediyelerimizden yaz aylarında hizmet
alan vatandaşlarımızın mağduriyetini büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. 

Genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine ayrılan paylarda da gerek kendi
aralarında gerekse diğer il belediyelerine göre büyük haksızlıklar ve adaletsizlikler bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2009 yılı İller Bankası ve büyükşehir belediye payları toplamında
Konya Büyükşehir Belediyesine 85 milyon lira aktarılmışken gerek nüfus gerek yüz ölçümü itibarıyla
daha küçük olan bazı illere daha fazla, hatta 4-5 katı pay gönderilmiştir. Konya gibi büyükşehir
belediyelerinin yanı sıra, büyükşehir statüsünde olmayan Şanlıurfa, Malatya gibi birçok ilimiz de
aynı haksızlığa maruz kalmaktadır. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Mustafa Bey, Denizli de var, Denizli.

MUSTAFA KALAYCI (Devamla) - Aynı adaletsiz dağılım il özel idarelerinin paylarında da söz
konusudur. Bugün, ülkemizin en büyük yüz ölçümüne, 200 belediyeyle en fazla belediyesine sahip
olan, 631 köyle de en fazla köyü bulunan illerin başında gelen Konya, bu özellikler itibarıyla daha
küçük olan bazı illerden daha az pay almaktadır. İller arasında yapılan bu haksız uygulama, aslında,
o illerde yaşayan vatandaşlarımıza yapılmaktadır. AKP’nin adaleti bu mudur? Bu adaletsiz uygulama
nereye kadar sürdürülecektir?

Değerli milletvekilleri, bu tasarıya göre Bankanın ortakları il özel idareleri ve belediyelerdir.
Yürürlükten kaldırılan 4759 sayılı Kanun’da Bankanın ortakları arasında yer alan köy idareleri, bu
tasarıyla ortaklar arasından çıkarılmaktadır, yani köylerin Bankaya ortaklıkları ellerinden
alınmaktadır. 

Bankanın ortakları olan il genel meclisleri ile belediyelerin genel kurulda temsilinde her ilden
2’şer kişi olmak üzere il bazı esas alınmış, Banka sermayesinde ortaklığı söz konusu olmayan
Bakanlık ve kurum temsilcileri genel kurulda yer almıştır. 

Her ilden belediye temsilcisinin 1 kişi olması, belediye sayısı fazla veya az olan iller açısından
genel kurulda belediyelerin temsilinde bir eşitsizlik oluşturmuştur. Seçim bölgem olan Konya’da
hâlen 200 belediye bulunmaktadır. Konya, 200 belediyesi olmasına rağmen belediye sayısı çok az
olan illerle birlikte İller Bankası Genel Kuruluna belediyeleri temsilen 1’er kişi gönderebilecektir.
Tüm belediyelerin yüzde 6,8’ine sahip olan Konya, bu belediyelerini temsilen İller Bankası Genel
Kurulunda binde 6 ile temsil edilebilecektir. Bu durum, Konya’ya büyük haksızlık yapıldığı anlamına
gelmektedir. Şirketler hukukuna da uygun olmayan bu düzenleme, temsilde büyük bir adaletsizliği
içermektedir. 

Yine, bu tasarıda, banka hizmetlerinin gerektirdiği görevlerin 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli
personel eliyle yürütülmesi öngörülmektedir. Sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmeyen personelin
Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılacak olan yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren en geç üç ay
içerisinde Banka tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına nakledilmesini düzenlemektedir. 
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Anayasa’mızın 128’inci maddesinde, devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel
kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği
asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesi hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, çalışanların hiçbir güvencesi olmaksızın sözleşmeli istihdama ya da başka kurumlara
nakledilmek üzere havuza mahkûm edilmesi, banka hizmetlerinin işleyişini en iyi bilen ve yıllarını
Bankaya harcayan birçok tecrübeli personelin bu yolla tasfiye edilebilmesine yol açacak, kurum
işleyişinde geri dönülmez zararlar çıkabilecektir. Personelin güvencesiz kalması konusu bizim en
fazla endişe duyduğumuz konulardan biridir.

Burada bir hakkı teslim etmeden geçmeyeceğim. Personelin talepleriyle ilgili olarak Sayın Genel
Müdür ve Banka yönetimindeki arkadaşlar tasarının Komisyon görüşmelerinde bu kaygıları
gidermeye yönelik çok büyük çaba sarf etmişler ve olumlu bir yaklaşım içerisinde olmuşlardır. Bu
kapsamda, personelin talebi olan birçok husus tasarıya işlenmiştir. 

Ben, tasarının gerek İller Bankası personelimize gerekse ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim  Sayın Kalaycı. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.

Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati:18.55
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.59

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Harun TÜFEKCİ (Konya) 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52’nci Birleşiminin
Dördüncü Oturumunu açıyorum.

477 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

Alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla
görüşmek için 26 Ocak 2011 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin, yargıda rüşvet ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu

ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/16710)
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2.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesinin taşınmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/16762)
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3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, görevde yükselme sınavı baraj puanının
indirilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/16765)
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4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, medikal malzeme ücretlerinin devlet tarafından
karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
Dinçer’in cevabı (7/16839)
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5.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Allianoi antik kentine ilişkin Başbakandan sorusu ve
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16855)

– 315 –

GÖKHAN-52 –179

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 316 –

GÖKHAN-52 179–180

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 317 –

GÖKHAN-52 –181

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 318 –

GÖKHAN-52 –182

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 319 –

GÖKHAN-52 –183

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



6.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, güzellik salonları ve poliklinikleri ile ilgili yapılan
yeni düzenlemelere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/17007)
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7.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Fethiye Ölüdeniz beldesinin sorunlarına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17054)
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8.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, kamu yatırımlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve
Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17068)
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9.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin personel
ihtiyacına ve hastane koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep
Akdağ’ın cevabı (7/17126)

– 330 –

GÖKHAN-52 194–195

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 331 –

GÖKHAN-52 –196

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 332 –

GÖKHAN-52 –197

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 333 –

GÖKHAN-52 –198

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 334 –

GÖKHAN-52 –199

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



10.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Akgedik Barajı’na ve sulama kanallarına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17127)
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11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kurulması planlanan bölge adliye mahkemelerinin
binalarını yapan bir şirketle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün
cevabı (7/17287)
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12.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, çiftçilere kullandırılan kredilere ilişkin Başbakandan
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/17310)

– 343 –

GÖKHAN-52 –208

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 344 –

GÖKHAN-52 –209

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 345 –

GÖKHAN-52 210–211

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 346 –

GÖKHAN-52 –212

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 347 –

GÖKHAN-52 –213

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 348 –

GÖKHAN-52 –214

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 349 –

GÖKHAN-52 –215

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 350 –

GÖKHAN-52 –216

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 351 –

GÖKHAN-52 –217

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



13.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, esnafa kullandırılan kredilere ilişkin Başbakandan
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/17311)

– 352 –

GÖKHAN-52 –218

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 353 –

GÖKHAN-52 –219

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 354 –

GÖKHAN-52 –220

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 355 –

GÖKHAN-52 –221

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 356 –

GÖKHAN-52 –222

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 357 –

GÖKHAN-52 –223

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 358 –

GÖKHAN-52 –224

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 359 –

GÖKHAN-52 –225

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



14.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, sulama kooperatiflerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17313)

– 360 –

GÖKHAN-52 –226

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 361 –

GÖKHAN-52 –227

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 362 –

GÖKHAN-52 –228

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



15.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, KÖYDES projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/17386)

– 363 –

GÖKHAN-52 229–230

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 364 –

GÖKHAN-52 –231

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 365 –

GÖKHAN-52 –232

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 366 –

GÖKHAN-52 233–234

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



16.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Samsun’da kömür yardımının dağıtılma şekline
ve yardımlardan yararlanacak kişilerin kriterlerinin belirlenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/17391)

– 367 –

GÖKHAN-52 –235

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 368 –

GÖKHAN-52 –236

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 369 –

GÖKHAN-52 –237

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 370 –

GÖKHAN-52 238–239

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



17.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki işsizlik oranına ve işsizlikle mücadeleye
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/17405)

– 371 –

GÖKHAN-52 240–241

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 372 –

GÖKHAN-52 242–243

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



18.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Otluca Hidroelektrik Santrali inşaatında meydana
gelen kazaya ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17411)

– 373 –

GÖKHAN-52 244–245

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 374 –

GÖKHAN-52 –246

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



19.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’de turizm sektöründe yatırım projelerine ve
tanıtım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/17422)

– 375 –

GÖKHAN-52 247–248

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 376 –

GÖKHAN-52 –249

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 377 –

GÖKHAN-52 –250

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 378 –

GÖKHAN-52 –251

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 379 –

GÖKHAN-52 –252

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 380 –

GÖKHAN-52 –253

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



20.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Ege Uygarlıkları Müzesi inşaatına ilişkin sorusu ve
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/17423)

– 381 –

GÖKHAN-52 254–255

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 382 –

GÖKHAN-52 –256

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



21.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Mısır Apartmanı’nın müze olarak düzenlenmesine
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/17424)

– 383 –

GÖKHAN-52 –257

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 384 –

GÖKHAN-52 –258

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 385 –

GÖKHAN-52 –259

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



22.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, tarımsal amaçlı kalkınma kooperatiflerinin borç faiz
yüklerinin azaltılması konusunda Genel Kurulda verilecek önergelere,

- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu
Kanunu’nun Osmaniye’deki uygulamasına,

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’nun Adana’daki
uygulamasına,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/17431),
(7/17432), (7/17433)

– 386 –

GÖKHAN-52 –260

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011

09.12.2010



– 387 –

GÖKHAN-52 –261

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 388 –

GÖKHAN-52 –262

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 389 –

GÖKHAN-52 –263

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 390 –

GÖKHAN-52 –264

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 391 –

GÖKHAN-52 –265

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 392 –

GÖKHAN-52 –266

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



23.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, süt tozu ve tereyağı ithalatı kontenjanlarına ilişkin Devlet
Bakanı Hayati Yazıcı’dan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/17436)

– 393 –

GÖKHAN-52 –267

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 394 –

GÖKHAN-52 –268

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 395 –

GÖKHAN-52 –269

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 396 –

GÖKHAN-52 –270

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



24.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, etik davranış ilkelerini ihlal eden personele ilişkin
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı (7/17437)

– 397 –

GÖKHAN-52 –271

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 398 –

GÖKHAN-52 –272

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 399 –

GÖKHAN-52 –273

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 400 –

GÖKHAN-52 –274

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2003-2010 yıllarında oluşturulan istihdama ve taşeron
şirket uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
Dinçer’in cevabı (7/17446)

– 401 –

GÖKHAN-52 –275

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 402 –

GÖKHAN-52 –276

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 403 –

GÖKHAN-52 –277

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 404 –

GÖKHAN-52 –278

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 405 –

GÖKHAN-52 –279

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 406 –

GÖKHAN-52 –280

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 407 –

GÖKHAN-52 –281

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



26.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım
Reformu Kanunu’nun uygulanmasına,

- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, AB tarafından sağlanan kırsal kalkınma yardımlarının
dağıtımına,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/17467), (7/17468)

– 408 –

GÖKHAN-52 –282

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 409 –

GÖKHAN-52 –283

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 410 –

GÖKHAN-52 –284

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 411 –

GÖKHAN-52 –285

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 412 –

GÖKHAN-52 –286

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 413 –

GÖKHAN-52 287–288

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



27.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı seyahatlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17469)

– 414 –

GÖKHAN-52 –289

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 415 –

GÖKHAN-52 –290

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 416 –

GÖKHAN-52 –291

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



28.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Kemal Türkler davası sanığına bir millî parkta işletmecilik
yapma izni verilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17484)

– 417 –

GÖKHAN-52 –292

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 418 –

GÖKHAN-52 293–294

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



29.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Sof Dağı’ndaki yeni ruhsat verileceği iddia edilen
taş ve mucur ocaklarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17485)

– 419 –

GÖKHAN-52 –295

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 420 –

GÖKHAN-52 296–297

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



30.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın bazı ilçelerinde meydana gelen sel
felaketine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in
cevabı (7/17519)

– 421 –

GÖKHAN-52 –298

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 422 –

GÖKHAN-52 –299

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 423 –

GÖKHAN-52 –300

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



31.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Bozkır’da yaşanan sel felaketine ilişkin
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/17535)

– 424 –

GÖKHAN-52 –301

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 425 –

GÖKHAN-52 –302

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 426 –

GÖKHAN-52 –303

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



32.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı seyahatlere, bunlara katılanlara ve ödenen
harcırahlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in
cevabı (7/17539)

– 427 –

GÖKHAN-52 –304

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 428 –

GÖKHAN-52 305–305/1

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



33.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, yenilenen SGK Genel Müdürlüğü binasına ilişkin
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/17549)

– 429 –

GÖKHAN-52 –306

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 430 –

GÖKHAN-52 –307

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 431 –

GÖKHAN-52 308–309

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



34.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa SGK İl Müdürlüğünde çalışan bazı memurlarla ilgili
disiplin işlemlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/17550)

– 432 –

GÖKHAN-52 –310

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 433 –

GÖKHAN-52 –311

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 434 –

GÖKHAN-52 –312

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 435 –

GÖKHAN-52 –313

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 436 –

GÖKHAN-52 –314

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 437 –

GÖKHAN-52 –315

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



35.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, SGK’yı zarara uğratan özel bir hastanenin
sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in
cevabı (7/17551)

– 438 –

GÖKHAN-52 –316

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 439 –

GÖKHAN-52 –317

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 440 –

GÖKHAN-52 –318

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



36.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, kurulması planlanan Akkuyu ve Sinop Nükleer Enerji
Santraliyle ilgili bir açıklamaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın
cevabı (7/17559)

– 441 –

GÖKHAN-52 –319

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 442 –

GÖKHAN-52 –320

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 443 –

GÖKHAN-52 –321

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



37.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, ormanların yönetimine ilişkin sorusu ve Çevre ve
Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17584)

– 444 –

GÖKHAN-52 322–323

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 445 –

GÖKHAN-52 324–325

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



38.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, özel hastanelerde SGK’lılardan alınan ücretlere ilişkin
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/17604)

– 446 –

GÖKHAN-52 326–327

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 447 –

GÖKHAN-52 –328

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 448 –

GÖKHAN-52 –329

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



39.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Süleymaniye Camisi’nin restorasyonu ihalesine
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/17657)

– 449 –

GÖKHAN-52 –330

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 450 –

GÖKHAN-52 331–332

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TEDAŞ’taki görevde yükselme sınavlarına ilişkin sorusu
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17689)

– 451 –

GÖKHAN-52 –333

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 452 –

GÖKHAN-52 –334

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 453 –

GÖKHAN-52 335–336

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



41.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’de sokak ve caddelerin aydınlatma
sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17691)

– 454 –

GÖKHAN-52 –337

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 455 –

GÖKHAN-52 –338

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 456 –

GÖKHAN-52 –339

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



42.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, ataması yapılan ve kurumdan ayrılan personele
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/17732)

– 457 –

GÖKHAN-52 –340

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 458 –

GÖKHAN-52 –341

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 459 –

GÖKHAN-52 –342

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 460 –

GÖKHAN-52 –343

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 461 –

GÖKHAN-52 –344

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 462 –

GÖKHAN-52 –345

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 463 –

GÖKHAN-52 346–347

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 464 –

GÖKHAN-52 347–348

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 465 –

GÖKHAN-52 –349

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 466 –

GÖKHAN-52 –350

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 467 –

GÖKHAN-52 –351

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 468 –

GÖKHAN-52 –352

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 469 –

GÖKHAN-52 –353

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 470 –

GÖKHAN-52 –354

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 471 –

GÖKHAN-52 –355

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 472 –

GÖKHAN-52 –356

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 473 –

GÖKHAN-52 357–358

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 474 –

GÖKHAN-52 358–359

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 475 –

GÖKHAN-52 –360

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 476 –

GÖKHAN-52 361–362

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 477 –

GÖKHAN-52 –363

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 478 –

GÖKHAN-52 364–365

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 479 –

GÖKHAN-52 –366

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 480 –

GÖKHAN-52 –367

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 481 –

GÖKHAN-52 –368

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 482 –

GÖKHAN-52 –369

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 483 –

GÖKHAN-52 –370

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 484 –

GÖKHAN-52 –371

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 485 –

GÖKHAN-52 –372

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 486 –

GÖKHAN-52 –373

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 487 –

GÖKHAN-52 –374

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 488 –

GÖKHAN-52 –375

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 489 –

GÖKHAN-52 –376

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 490 –

GÖKHAN-52 –377

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011



– 491 –

GÖKHAN-52 378–379

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011

43.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ek iş yapan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı (7/17735)



– 492 –

GÖKHAN-52 –

TBMM B: 52 25 . 1 . 2011
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı

konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Di-
ğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü So-
ruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve “İşaret Oyu ile Yapılacak Seçimler”in her gün yapılması, önerilmiştir.

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- 126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi,
126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölümünün Çerçe-

ve 22 nci maddedeki 1, 2, 3, 4 üncü fıkralar ilâ Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler dahil olmak üzere 16 ilâ 24
üncü maddelerden oluşması, önerilmiştir.

(Genel Kurulun 28.5.2009 tarihli 95 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
3.- 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi

ve birinci bölümünün 1 ilâ 12 nci maddelerden, ikinci bölümünün Geçici 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeler dahil
olmak üzere 13 ilâ 16 ncı maddelerden oluşması, önerilmiştir.

(Genel Kurulun 23.3.2010 tarihli 76 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.)
4.- Genel Kurulun; 25 Ocak 2011 Salı günkü Birleşiminde 1 saat Sözlü Soruları müteakip diğer dene-

tim konularının görüşülmeyerek Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer
İşler Kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 26 Ocak 2011 Çarşamba günü Sözlü soruların görülmemesi,

Genel Kurulun; 25.01.2011 Salı günkü Birleşiminde 15:00-20:00, 26-27 Ocak 2011 Çarşamba ve
Perşembe günkü birleşimlerde 13:00-20:00 saatleri arasında çalışması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 13.1.2011 tarihli 51 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

GRUP ÖNERİLERİ
1.- 493 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi;
493 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün

Geçici Madde 1 dahil olmak üzere 10 ila 16 ncı maddelerden oluşması, önerilmiştir.
(Genel Kurulun 27.5.2010 tarihli 108 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- 525 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülme-

si ve birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün 9 uncu maddedeki 1 inci ve 2 nci fıkralar,
10 uncu maddedeki 1 inci ve 2 nci fıkralar, 11 inci maddedeki 1 inci ve 2 nci fıkralar, 12 nci maddedeki 1
inci ve 2 nci fıkralar dahil olmak üzere 8 ila 15 inci maddelerden oluşması, önerilmiştir.

(Genel Kurulun 30.6.2010 tarihli 126 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.)
3.- 527 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi

ve birinci bölümünün 1 ila 12 nci maddelerden, ikinci bölümünün 13 ila 24 üncü maddelerden oluşması, öne-
rilmiştir.

(Genel Kurulun 13.7.2010 tarihli 133 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)
4.- 568 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi;

Birinci bölümünün 1 ila 29 uncu maddelerden, ikinci bölümümün Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 dahil olmak
üzere 30 ila 50 nci maddelerden oluşması, önerilmiştir.

(Genel Kurulun 4.1.2011 tarihli 46 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTILARI
* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu

25.1.2011 Salı - Saat: 14.30

* Adalet Komisyonu
25.1.2011 Salı - Saat: 15.30

* Anayasa Komisyonu
26.1.2011 Çarşamba - Saat: 10.30



TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜNDEMÝ
52 NCİ BÝRLEÞÝM 25 OCAK 2011 SALI SAAT: 15.00

1 _ BAÞKANLIÐIN GENEL KURULA SUNUÞLARI

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yargıç Üye
Seçilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/25) İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme
alınmasına ilişkin önergesi

2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÝÞLER

�

3 _ SEÇÝM

�

4 _ OYLAMASI YAPILACAK ÝÞLER

�

5 _ MECLÝS SORUÞTURMASI RAPORLARI

�

_ 3 _
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1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*)   

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa’da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın    
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

6. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ’ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

7. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

8. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

9. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25)  

10. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)  

11. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın    
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 

                                                 
(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
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12. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve       
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

13. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri ve 
oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30)  

14. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32)  

15. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL’in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44)  

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)  

17. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve         
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46)  

18. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

19. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50)  

20. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52)   

21. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

22. -   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

23. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 
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24. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57)  

25. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58)  

26. -  Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

27. -  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul’daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66)  

28. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69)  

29. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

30. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73)  

31. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74)  

32. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve      
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76)  

33. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya’daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77)  

34. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul’daki imar 
uygulamaları ve plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78)  

35. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79)  
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36. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

37. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)  

38. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85)  

39. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi’nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86)  

40. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88)  

41. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

42. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

43. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

44. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın  98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

45. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

46. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100)  

47. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın  
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 
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48. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/105)  

49. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/106)  

50. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107)  

51. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve 
faaliyetlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108)  

52. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109)  

53. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

54. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartları nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111)  

55. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112)  

56. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

57. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114)  

58. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 
ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/115)  

59. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/116) 
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60. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi  (10/117) 

61. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  
(10/118)  

62. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya’da olmak üzere 
meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/120) 

63. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

64. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

65. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBİRLİK’in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

66. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

67. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

68. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128)  

69. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye’den Suriye’ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

70. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 
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71. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

72. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

73. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

74. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 
alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

75. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

76. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

77. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

78. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

79. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

80. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul’daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

81. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

82. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/148) 
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83. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/149) 

84. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

85. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta olmak 
üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

86. - Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

87. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995’te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

88. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık’ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

89. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

90. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

91. - Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh Vadisindeki 
bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın   
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/157) 

92. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

93. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

94. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi’ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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95. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

96. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 

97. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van’daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

98. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

99. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

100. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

101. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki 
artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

102. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

103. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

104. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj 
ve hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

105. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/171) 
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106. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan 
krizin ve TMO’nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

107. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 

108. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin’de kurulması planlanan 
balık çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174)  

109. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin’de kurulması planlanan 
nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175)  

110. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK’e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176)  

111. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, SHÇEK’e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177)  

112. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178)  

113. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli’de ölümle 
sonuçlanan bazı olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179)  

114. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kuraklığın hayvancılık ve tarım üzerindeki etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181)  

115. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska 
Türklerinin sorunları ile anavatana dönmek isteyenlerin karşılaştıkları problemlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182)  

116. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlinde tarım ve hayvancılıkta 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın  
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 
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117. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı’nın tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf’e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

118. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, demir-çelik 
fiyatlarındaki artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/185)  

119. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni 
Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186)  

120. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

121. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları 
Kanununun uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/188) 

122. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/189) 

123. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/191) 

124. - Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde 
özelleştirilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

125. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/194) 

126. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Başkanı 
Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

127. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi  (10/196) 
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128. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan 
sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  
(10/197) 

129. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun  araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/198) 

130. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki 
artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  
(10/199) 

131. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  
(10/200) 

132. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  
(10/201) 

133. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/202) 

134. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/204) 

135. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/205) 

136. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, Giresun İlinin ulaşım 
sistemlerindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/206) 

137. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki ve 
şeker piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/207) 

138. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 39 Milletvekilinin, Köye Dönüş Projesinin 
uygulanmasında yaşanan sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

139. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 39 Milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık 
personelinin güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 
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140. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 39 Milletvekilinin, sağlık hizmeti alımında 
yaşanan bazı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

141. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 39 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetçi 
anlayış ve uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

142. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, kuraklık nedeniyle 
üreticilerin yaşadıkları sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

143. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Mersin İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

144. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda ürünleri 
üretiminde insan sağlığını etkileyen uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

145. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 36 Milletvekilinin, Ankara’ya verilen Kızılırmak 
suyu ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/217)  

146. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara’ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218)  

147. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey 
sahillerinden kaçak kum çekilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/219)  

148. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 34 Milletvekilinin, İstanbul’daki su havzalarının 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/220)  

149. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi’ndeki doğa 
tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221)  

150. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 34 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki durgunluk 
ve daralmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222)  

151. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 21 Milletvekilinin, TOKİ’nin kurumsal yapısı ve 
faaliyetleri ile bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 



6 
_

  GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

52  NCİ BİRLEŞİM 

 
– 17 –

152. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
İhalesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

153. - Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta 
olmak üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

154. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, 
Kahramanmaraş ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

155. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

156. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Körfezi’nin doğal 
yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

157. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

158. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 30 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

159. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı 
ateşi hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

160. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

161. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, Manisa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

162. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartın İlinin su 
kaynağına yönelik risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

163. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 
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164. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin 
nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

165. - Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 28 Milletvekilinin, Isparta’daki gül 
üretimi ve bu sektörde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

166. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 19 Milletvekilinin, Aksaray İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/240) 

167. - Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven ve 19 Milletvekilinin, Kuyucuk Gölündeki 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın   
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/241) 

168. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 21 Milletvekilinin, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi’nde hazırlanan Türkiye ile ilgili raporlar ve Türk heyetinin tutumu 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

169. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker ilişkileri ve 
bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 

170. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

171. - Samsun Milletvekili Osman Çakır ve 25 Milletvekilinin, Samsun’daki işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

172. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, tekstil ve konfeksiyon 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

173. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, Mersin İli Gülnar İlçesinde 
meydana gelen orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

174. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, Bartın İlindeki 
turizmin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

175. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, elektrik sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

176. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, özel sağlık kurumlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 
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177. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, Uşak İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

178. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Ergenekon Soruşturmasında tutuklanan Kuddusi Okkır'ın ölümü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

179. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri  uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

180. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Ankara ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyelerinin doğalgaz ve su sayacı ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

181. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya’da kayısı piyasasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/261) 

182. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 21 Milletvekilinin, meslek hastalıkları 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/262)  

183. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263)  

184. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, büyükşehirlerin içme ve 
kullanma sularının kalitesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/264)  

185. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, sıcak su kaynaklarının 
kullanımının araştırılarak etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

186. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin (4/C) olarak bilinen 
geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

187. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, enerji politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

188. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 
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189. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerine yönelik olarak 
2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş operasyonu konusunun araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

190. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, başta büyükşehir belediyeleri 
olmak üzere yerel yönetimlerin kurdukları şirketlere yönelik haksız rekabet ve rant dağıtımı 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/271) 

191. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 20 Milletvekilinin, tütün sektörünün ve tütün 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken  önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

192. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/273) 

193. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek ölümlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

194. - Antalya Milletvekili  Osman Kaptan ve 21 Milletvekilinin, Manavgat/Karabük 
köyünde yaşanan bir orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/275) 

195. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 36 Milletvekilinin, Merinos Kumaş 
Fabrikalarının özelleştirilmesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

196. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 19 Milletvekilinin, Sulama 
Birliklerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

197. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 22 Milletvekilinin, Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi’nde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

198. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 
Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol’un, Kıbrıs politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

199. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 
Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol’un, doğalgaz fiyatlarındaki artışın ve topluma etkisinin  araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 
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200. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, güvenlik görevlilerince dur 
ihtarına uymama gerekçesiyle gerçekleştirilen öldürme olaylarının  araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/279) 

201. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 25 Milletvekilinin, Balıkesir İlinin 
sorunlarının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/280) 

202. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Alternatif Ürün Projesinin 
Adıyaman’daki uygulamasının   araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/281) 

203. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki sığınmacıların 
sorunlarının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/282) 

204. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, polisin hukuk dışı şiddet 
uygulaması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/283) 

205. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 22 Milletvekilinin, trafik kazaları konusunun 
araştırılarak trafik güvenliği için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/284) 

206. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 29 Milletvekilinin, orman 
köylülerinin ve ormancılık kooperatiflerinin sorunları ile ormancılıktaki diğer sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) 

207. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, üniversite 
öğrencilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

208. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, küresel krizin ülkemize 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/287) 

209. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 21 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/288)  

210. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 21 Milletvekilinin, içme suyu sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/289) 
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211. - Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 23 Milletvekilinin, Atakent Belediye Başkanı Fevzi 
Doğan’ın bombalı saldırı sonucu ölümü olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/290) 

212. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/291)  

213. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 23 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin eğitim 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/292) 

214. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 20 Milletvekilinin, kamuda alt işverenlik 
uygulaması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

215. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, taksici 
esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/294) 

216. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, sendikal örgütlenmedeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/295) 

217. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, kara mayınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296)  

218. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, Bandırma açıklarında batan 
gemi olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297)  

219. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, öğretmen atamalarındaki 
haksızlık ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/298)  

220. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 24 Milletvekilinin, Maraş olaylarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 

221. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 22 Milletvekilinin, seçmen kütüklerinin sağlıklı 
oluşturulmadığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin  önergesi (10/300) 

222. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 29 Milletvekilinin, Beyoğlu Sütlüce’deki 
Karaağaç Tekkesi’nin bulunduğu alanın kullanımı ve imar durumlarıyla ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301)  
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223. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/302)  

224. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 35 Milletvekilinin, kadın girişimciliği ve 
kadın istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303)  

225. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, bir Alman şirketine yönelik 
rüşvet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın   
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi  (10/305) 

226. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerinde 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/306)  

227. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, suç örgütleriyle 
mücadeledeki son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

228. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemi ve seçmen kütüklerine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307)  

229. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/308)  

230. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/310)  

231. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerindeki 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/311)  

232. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, JİTEM ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanmış faili meçhul cinayetler konularında Anayasanın       
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/313) 

233. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, 2-B olarak bilinen arazilerin 
durumu ile ormanların sürdürülebilir yönetimi konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) 

234. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 1978 yılında Kahraman-
maraş’ta yaşanan olayların ve sorumlularının araştırılması amacıyla Anayasanın  98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) 
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235. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/316) 

236. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, Tokat İlinde kırsal alanda 
yaşayan halkın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 

237. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna 
yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/318) 

238. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 19 Milletvekilinin, boşanma olaylarının 
sebeplerinin araştırılarak Türk aile yapısının sağlamlaştırılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/319) 

239. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/321) 

240. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 34 Milletvekilinin, Kütahya Şeker Fabrikası’nın 
özelleştirilmesindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla  Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/322) 

241. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 28 Milletvekilinin, pamuk 
üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/323) 

242. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, eczacıların ve eczanelerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/325) 

243. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, Antalya’daki Vakıf 
Zeytinliği’nin durumunun araştırılarak sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326) 

244. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, süt sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/327) 

245. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, mısır tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/328) 
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246. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan 
sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/329) 

247. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, Ankara şehir şebekesine 
verilen Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/330) 

248. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 38 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün 
sorunlarının  araştırılarak  alınması  gereken  önlemlerin  belirlenmesi  amacıyla   Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/331) 

249. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 21 Milletvekilinin, üzüm tarımında ve 
üzümcülük sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/332) 

250. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, okullardaki uyuşturucu 
kullanma ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/338) 

251. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, özürlüler için rehabilitasyon 
merkezleri açılmasını içeren gökkuşağı projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/339) 

252. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 26 Milletvekilinin, Fermente 
Sütler Tebliği’nde  yapılan değişikliklerin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin  önergesi (10/340) 

253. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, tefecilik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/341)  

254. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 Milletvekilinin, sahte içki üretimi ve 
satışı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/343) 

255. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/344) 

256. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1977 yılında          
1 Mayıs kutlamalarında Taksim’de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/345)  

257. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, yerel seçimlerden sonra 
Ağrı’da yaşanan bazı olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/346)  



6 
_

  GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

52  NCİ BİRLEŞİM 

 
– 26 –

258. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/347) 

259. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, süt sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/349) 

260. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, eczacılıktaki sorunların 
araştırılarak mesleğin gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/350) 

261. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/351) 

262. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, Köy Enstitüsü sisteminin 
araştırılarak yaşatılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/352) 

263. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim’de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/353) 

264. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim’de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/354) 

265. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Gaziantep’te ekonomik 
kriz ve göçün işsizliğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/355) 

266. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, Kayseri ilinin 
turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/356) 

267. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, bazı pilot 
illerde uygulamaya konulan aile hekimliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/357) 

268. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, Nemrut Dağı’nın turizm 
potansiyelinin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/358) 

269. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep’te değişen 
iklim koşulları ve çevresel faktörlerin insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/359) 
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270. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 26 Milletvekilinin, işsizliğin sosyo-ekonomik ve 
psikolojik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/360) 

271. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, yolsuzlukla ilgili Meclis 
Araştırması Komisyonu raporundan hareketle yolsuzluklar konusundaki durumun araştırılarak 
yolsuzlukla mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/361) 

272. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/362) 

273. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, koruculuk sisteminden 
kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/363) 

274. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 20 Milletvekilinin, orman yangınlarına 
müdahalede kullanılmak üzere uçak ve helikopter kiralama ihalesiyle ilgili iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364)  

275. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, diş hekimlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/365) 

276. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, mobilya ve ev 
tekstili sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/366) 

277. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, kamudaki 
taşeron şirket uygulamasının ve bu şirketlerde çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/367)  

278. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, tekstil sektöründeki krizin ve 
işçi çıkarma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/368) 

279. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/369) 

280. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, alışveriş 
merkezleri ve zincir mağazaların geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370) 
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281. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin toplumsal 
olaylarda çocuklara yönelik müdahalelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/371) 

282. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut  ve 21 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/372) 

283. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep turizmindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  
(10/373) 

284. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel  ve 32 Milletvekilinin, özürlü istihdamı konusundaki 
mevzuatın uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/375) 

285. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna 
yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın     
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi  (10/376) 

286. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tütün sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/378)  

287. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/379) 

288. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin metrobüs uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/380)  

289. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, muhtarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/381) 

290. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 20 Milletvekilinin, turizm 
sektöründeki ‘her şey dahil’ uygulamasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/382)  

291. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 21 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/383)  

292. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 22 Milletvekilinin, Bursa’daki hastane yangını 
ve sağlık kuruluşlarının yangına karşı güvenliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/384)  
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293. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, Çevre ve Orman 
Bakanlığının uçak ve helikopter ihalesinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/385) 

294. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 27 Milletvekilinin, sulama 
birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/386)  

295. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş organizmalar 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/387)  

296. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, Manisa’da tarımsal sulamada 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/389) 

297. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 25 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/390)  

298. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/391)  

299. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı 
Ateşi hastalığı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/392)  

300. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, yoksulluk ve gelir 
dağılımındaki durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/393)  

301. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, TARİŞ’in tarım sektöründeki 
konumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/394)  

302. - İstanbul Milletvekili Ümit Şafak ve 23 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin aldığı metrobüslerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/395)  

303. - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Hatay İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/396)  

304. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Türk Dünyası ile ilişkilerin  
araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın     
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/397)  
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305. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat Organize Sanayi 
Bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/398)  

306. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne’deki tarihi 
varlıkların araştırılarak  değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/399) 

307. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, çeltik üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/400) 

308. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, sağlık hizmeti sunumunda 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın  
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/401) 

309. - Adana Milletvekili Recai Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, sınır ticaretinin 
düzenlenmesinde ve uygulamada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/402)  

310. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 22 Milletvekilinin, kamu 
personel rejimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/403)  

311. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, Bursa’da bir hastanede çıkan 
yangın olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/405)  

312. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 25 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet olaylarının  
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/406)  

313. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 24 Milletvekilinin, konut üretim politikaları ile 
TOKİ uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/407) 

314. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 Milletvekilinin, işsizlik sorununun  
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/408)  

315. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 21 Milletvekilinin, işçi güvenliği ve işçi 
sağlığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/409)  

316. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, şaraplık üzüm 
yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/410) 
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317. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, toplum içerisinde artan 
şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/411)  

318. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 23 Milletvekilinin, TOKİ tarafından üretilen 
konutlardaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/412)  

319. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, ziraat mühendisliği 
mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/413)  

320. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, Denizli’nin ekonomik 
ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/414)  

321. - Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve 21 Milletvekilinin, ekonomik krizin etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/415)  

322. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş 
organizmalar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/416)  

323. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, belediyelere kamu 
paylarının dağıtımı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/417) 

324. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 Milletvekilinin, tarım arazilerinin kullanım durumunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/418) 

325. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 20 Milletvekilinin, kamyoncu esnafının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/419) 

326. - Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ve 25 Milletvekilinin, organ temini ve organ 
naklindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi  (10/421)  

327. - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Amik Ovasındaki 
sulama sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/422) 

328. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 24 Milletvekilinin, sınır ve kıyı güvenliği 
yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/423) 
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329. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 22 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/424) 

330. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, enerji politikaları ile enerji 
üretim, dağıtım, iletim ve kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/425) 

331. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, yerel medya kuruluşları ile 
çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/426) 

332. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, Kırım Kongo 
kanamalı ateşi hastalığı ile mücadelede yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/428) 

333. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, köyden kente 
göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/429) 

334. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin kadına yönelik şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/430)  

335. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin ekonomik krizin etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/431)  

336. - Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 21 Milletvekilinin, Antakya’nın sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/432)  

337. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) 
işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/434) 

338. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 21 Milletvekilinin, tarımsal sulamadan 
kaynaklanan elektrik borçları sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/435) 

339. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, aile içi şiddet konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/436)  

340. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/437) 

341. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Ankara 
Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, GAP 
kapsamındaki sulama projelerinin durumunun araştırılarak hayata geçirilmesi için alınması 
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gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/439)  

342. - Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 Milletvekilinin, Antakya başta olmak üzere  Hatay 
İlinin turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/440) 

343. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/441) 

344. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş 
organizmalı ürünler konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/442)  

345. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, demokratik hukuk devletini 
tehdit eden gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/443) 

346. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/444) 

347. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/445) 

348. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 26 Milletvekilinin, reel sektörün 
kredilendirilmesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/446) 

349. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/447) 

350. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/449) 

351. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Şırnak ve Hakkari’de yapılan 
ve yapılacak barajların yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/450) 

352. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Trakya’daki 
sanayicilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/451) 
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353. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, sulak alanların karşı karşıya 
olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/452) 

354. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 8-9 Eylül 2009’da İstanbul’da yaşanan sel felaketi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

355. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, elektrik enerjisi dağıtım 
bölgelerinin kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/453) 

356. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/454) 

357. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, petrol üretimi ve işlemesi 
ile piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/455) 

358. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, süt üreticilerinin sorun-
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/456) 

359. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, eğitim sistemindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/457) 

360. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 23 Milletvekilinin, sel felaketlerinin sebep-
lerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/458) 

361. - MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tekirdağ ve İstanbul’da yaşanan sel felaketinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/459) 

362. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, başıboş hayvanların yol açtığı 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/460) 

363. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 20 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/461) 

364. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, kamudaki ihale sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/462) 
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365. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat’taki işyerlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/463) 

366. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/464) 

367. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, askerlik hizmeti sırasında 
meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/465) 

368. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/467) 

369. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, kültür mantarı 
yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/468) 

370. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 29 Milletvekilinin, ÖSYM’nin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/469) 

371. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 28 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/470) 

372. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 30 Milletvekilinin, Artvin’in Şavşat ve 
Borçka ilçelerinde meydana gelen taşkın olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/471) 

373. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 29 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/472) 

374. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 29 Milletvekilinin, vişne üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/473) 

375. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/475) 

376. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 29 Milletvekilinin, kırmızı et 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/476) 
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377. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Erbaa Hes projesinin muhtemel 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/477) 

378. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, emeklilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/478) 

379. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, yenilenebilir enerji 
potansiyelinin araştırılarak enerjide bağımlılığın azaltılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/479) 

380. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin 
sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın   
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/480) 

381. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 39 Milletvekilinin, Bursa’da oynanan  Türkiye - 
Ermenistan milli maçıyla ilgili bazı konuların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/481) 

382. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman Besni’de antep 
fıstığı yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/482) 

383. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, domuz gribi ve diğer salgın 
hastalıklar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/483) 

384. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/484) 

385. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 23 Milletvekilinin, ÖSYM’nin sorunlarının 
araştırılarak daha sağlıklı çalışabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/485) 

386. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, lisanslı depoculuk 
faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/486) 

387. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/487) 

388. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 21 Milletvekilinin, geçici köy korucularının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/488) 
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389. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Emniyet Teşkilatı 
mensuplarının çalışma şartlarındaki ve özlük haklarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/489) 

390. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 19 Milletvekilinin, mülteci ve kaçak göçmenler 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/490) 

391. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 22 Milletvekilinin, ÖSYM’nin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/491) 

392. - İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz ve 25 Milletvekilinin, KEY ödemelerinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın  
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/492) 

393. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 31 Milletvekilinin, yükseköğrenim 
öğrencilerinin barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/493) 

394. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 20 Milletvekilinin, belediyelerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/494) 

395. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/495) 

396. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 25 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddet konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün  
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/497) 

397. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün çalışmalarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/498) 

398. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, belediyelerin mali sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/499) 

399. - İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerindeki ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/500) 

400. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, pamuk üretiminde yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/501) 

401. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Dersim olaylarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/502) 
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402. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Mersin’de kurulması 
planlanan nükleer santralin muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/503) 

403. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 19 Milletvekilinin, kara ve deniz sınırlarının 
güvenliği konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/504) 

404. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 26 Milletvekilinin, TEDAŞ ve EÜAŞ 
özelleştirilmelerinin araştırılarak özelleştirilme uygulamalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/505) 

405. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, çevrimiçi oyunların neden 
olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/506) 

406. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, Gaziantep’te sel 
felaketine karşı alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/507) 

407. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, tüketicilerin kredi 
kartı ve bankacılık işlemlerinden kaynaklanan sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/508) 

408. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, hayvancılıktaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/509) 

409. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 20 Milletvekilinin, uzman erbaş 
uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/510) 

410. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, kurban bağışı 
organizasyonlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/511) 

411. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, iş güvenliği ve işçi 
sağlığındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/512) 

412. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/513) 

413. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 20 Milletvekilinin, tren kazalarının sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/514) 

414. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 29 Milletvekilinin, TRT yönetimine yönelik 
çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın       
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/515) 
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415. - Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 30 Milletvekilinin, Karadeniz Ereğli 
Tersaneler Bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/516) 

416. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, devletten aylık 
alanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/517) 

417. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 29 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin 
sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/518) 

418. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, yer fıstığı üreticiliğindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/519) 

419. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 33 Milletvekilinin, araştırma görevlilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/520) 

420. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 29 Milletvekilinin, sanal bağımlılık 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/521) 

421. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, doğal afet ve deprem riskinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/522) 

422. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 21 Milletvekilinin, İzmir’in Torbalı ilçesindeki intihar 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/523) 

423. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Hakkari’nin Ormancık 
köyünde 12 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/524) 

424. - Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 19 Milletvekilinin, TOKİ 
uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/525) 

425. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/526) 



6 
_

  GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

52  NCİ BİRLEŞİM 

 
– 40 –

426. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 31 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/527) 

427. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 34 Milletvekilinin, işsizliğin nedenleri ve 
boyutları ile sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/528) 

428. - Bursa Milletvekili Onur Öymen ve 28 Milletvekilinin, Avrupa ülkelerinde Türklere 
karşı görülen dışlayıcı ve ayrımcı uygulama ve davranışların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/529)  

429. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 Milletvekilinin, tarımsal ilaç kullanımı 
konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/530) 

430. - İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin, İstanbul’un sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/532) 

431. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, bazı basın ve yayın 
kuruluşlarına ve mensuplarına yönelik saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/533) 

432. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün imarethanelerdeki sıcak yemek dağıtımına son vermesinin yol açacağı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/534) 

433. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, şeker pancarı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/535) 

434. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlindeki hayvan 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/536) 

435. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 36 Milletvekilinin, özürlü 
istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/537) 

436. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, başta kuru üzüm olmak 
üzere üzüm yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/538) 

437. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması 
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gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/540) 

438. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, üniversitelerin ve üniversite 
çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/541) 

439. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, sigara fabrikalarından yaprak 
tütün işletmelerine geçen işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/542) 

440. - Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş ve 24 Milletvekilinin, Bursa-
Mustafakemalpaşa’daki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması olayının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/543)  

441. - Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ve 25 Milletvekilinin, başta Bursa-
Mustafakemalpaşa’daki grizu patlaması olmak üzere madencilik sektöründeki iş kazalarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/544)  

442. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 26 Milletvekilinin, esnaf ve 
sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/545) 

443. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 30 Milletvekilinin, maden işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/546) 

444. - Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve 30 Milletvekilinin, elma üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/547) 

445. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 30 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/548) 

446. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 33 Milletvekilinin, memurların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/549) 

447. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, 17 Aralık 2009’da güvenlik 
güçlerinin TEKEL işçileri ve milletvekillerine yönelik uygulamalarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/550) 

448. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 30 Milletvekilinin, ilköğretimde taşımalı 
eğitim uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/552) 
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449. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, başta TEKEL olmak üzere 
özelleştirme uygulamalarının çalışanlar üzerinde doğurduğu sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/553) 

450. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, geçici personel statüsünde 
çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/554) 

451. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 32 Milletvekilinin, TOKİ’nin İstanbul-Ataköy 
sahilindeki tasarruflarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/555) 

452. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, sigara yasağı kapsamındaki 
işletmelerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/556) 

453. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Roman vatandaşların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/557) 

454. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, istihdam başta olmak üzere 
tekstil ve konfeksiyon sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/559) 

455. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/560) 

456. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Van’ın sınır ilçelerinde Türk 
ve İran güvenlik güçlerinin ateşi sonucu meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/561) 

457. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kadınlara yönelik cinayet olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/562) 

458. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge 
okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/575) 

459. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, okula gidemeyen ilköğretim 
çağındaki çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/576) 

460. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, yapımı tamamlanamayan 
kültür merkezleri sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/577) 
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461. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, tütün üreticiliğindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/578) 

462. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, TOKİ projelerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/579) 

463. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, Tokat esnafının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/580) 

464. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep’te göç 
alımından doğan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/581) 

465. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının 
doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/582) 

466. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, eğitimde toplumsal 
cinsiyet duyarlılığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/583)  

467. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 Milletvekilinin, turizm sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/584)  

468. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, başta konut kredisi olmak 
üzere kredi geri ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/585)  

469. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, Köyceğiz İlçesinde kurulacak 
hidroelektrik santralin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/586) 

470. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 23 Milletvekilinin, Havran İlçesinde 
yapılan barajın yarasalar ve zeytincilik üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/587)  

471. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/588)  

472. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da “Hançer Timi” adlı grupların var olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/589)  
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473. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, sulama birliklerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/590) 

474. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, GDO’lu ürünlerin sağlığa 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/591)  

475. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, kanuni takibe düşen krediler 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/592)  

476. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 21 Milletvekilinin, Çağdaş Sanatlar Müzesi 
ihtiyacının araştırılarak karşılanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/593)  

477. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin, özel çevre koruma 
bölgelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/594)  

478. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, telif hakları konusunda 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/595)  

479. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, bal üreticiliğindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/596)  

480. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, GAP bölgesindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/597)  

481. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, basın özgürlüğü konusundaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/598) 

482. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, Çukobirlik’in sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/599)  

483. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/600)  

484. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, akaryakıt kaçakçılığı sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/601)  

485. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 19 Milletvekilinin, kırmızı et piyasasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/602) 
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486. - İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve 21 Milletvekilinin, öğretmenlerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/603) 

487. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, TOKİ’nin 
uygulamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/604)  

488. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 26 Milletvekilinin, Yumurtalık ve Akyatan 
Lagünlerinin korunması konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/605)  

489. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 26 Milletvekilinin, TRT’nin özerkliği 
konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/606) 

490. -  Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 27 Milletvekilinin, olası bir afet durumunda 
Kocaeli’deki sanayi kuruluşlarının çevreye verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/607) 

491. -  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 28 Milletvekilinin, domuz gribi aşısı 
konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/608) 

492. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 26 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/609) 

493. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat’taki çiftçilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/610) 

494. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, yurt dışında yaşayan Türklerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/611) 

495. -  Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan ve 21 Milletvekilinin, Çankırı’da çiftçilik ve 
hayvancılıkla uğraşanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/612) 

496. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Gaziantep’teki deprem 
riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/613) 

497. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, kaçak et ve gıda üretimi 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/614) 
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498. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1930 yılında 
Van’ın Erciş İlçesindeki Zilan Deresinde yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/615) 

499. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kamuda geçici 
personel istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/616) 

500. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 34 Milletvekilinin, Hrant Dink cinayetiyle ilgili 
bazı hususların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/617) 

501. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 34 Milletvekilinin, faili meçhul siyasi 
cinayetler konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/618) 

502. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Batı Trakya Türklerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/619)  

503. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, engellilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/620)  

504. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Iğdır’daki hava 
kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/621)  

505. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Milli Eğitim 
Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622) 

506. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, eczacıların 
sorunları ile ilaç sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/623) 

507. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/624)  

508. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, camilerin ve din 
görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/625) 

509. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve Batman 
Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Mıhellemilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/626)  
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510. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, ana dilinde eğitim 
konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/627)  

511. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, toplumsal olaylar 
sonucu cezaevinde bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/628) 

512. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Terörle Mücadele 
Kanununa muhalefetten dolayı tutuklu bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/629)  

513. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’daki kadın intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/630) 

514. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/631)  

515. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 Milletvekilinin, Mersin’deki tarım ürünleri 
yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/632)  

516. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 Milletvekilinin, Mersin ilinde işsizlik ve 
yoksulluktaki artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/633) 

517. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/634) 

518. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/635) 

519. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin 
toplumsal gösterilerde kullandığı biber gazının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/636)  

520. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, linç girişimi 
iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/637)  

521. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, devlet sırrı 
konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/638) 

522. - Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 23 Milletvekilinin, Antalya’daki sel felaketinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/639)  



6 
_

  GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

52  NCİ BİRLEŞİM 

 
– 48 –

523. - Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 Milletvekilinin, sel felaketlerinin neden ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/640)  

524. - Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğü başta 
olmak üzere basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/641)  

525. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, çevresel etki 
değerlendirmesi süreci ve raporu konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/642) 

526. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, göç veren illerde göçe neden 
olan sorunların araştırılarak, göçün önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/643)  

527. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, KOBİ’ler ile esnaf ve 
sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/644)  

528. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/645)  

529. - Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu ve 19 Milletvekilinin, çay 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/646) 

530. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, töre ve namus 
cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/647)  

531. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 Milletvekilinin, olumsuz hava koşullarının 
tarım sektörüne etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/648)  

532. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, organ nakli konusundaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/649)  

533. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/650) 

534. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/651)  

535. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 24 Milletvekilinin, İstanbul Çevre Düzeni 
Planı’nın olası etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/652)  

536. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekilleri Ayla Akat Ata ve 
Bengi Yıldız’ın, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/653) 
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537. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 25 Milletvekilinin, ekonomi politikası 
konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

538. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 31 Milletvekilinin, eğitim fakülteleri mezunlarının 
istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/654)  

539. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, askerlik hizmetini 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapan kişilerin travma geçirdiği iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/655)  

540. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne’de yaşanan su 
taşkınları sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/656)  

541. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Bulgaristan Türklerinin 
ülkemizde ve Bulgaristan’da yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/657) 

542. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, basın, yayın ve 
ifade özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/658)  

543. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, balıkçılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/659)  

544. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, pancar 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/660)  

545. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Turgut Özal’ın 
ölümü konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/661) 

546. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/662)  

547. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, televizyon 
programlarının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/663)  

548. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, tütün sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/664)  

549. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 25 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/665) 

550. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 21 Milletvekilinin, TOKİ’nin faaliyetlerinin 
araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/669) 

551. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 24 Milletvekilinin, işsizlerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/670) 



6 
_

  GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

52  NCİ BİRLEŞİM 

 
– 50 –

552. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 
pancar alımında fire kesintisi yapması konusunun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/671) 

553. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/672) 

554. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 21 Milletvekilinin, maden kazalarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/673) 

555. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, ceza infaz personelinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/675) 

556. - CHP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Ankara 
Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Anayasa 
değişikliği teklifindeki imzalarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/676) 

557. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977’de meydana 
gelen olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/677) 

558. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/678) 

559. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, okullaşmada 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/679) 

560. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kışlalardaki şiddet 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/680) 

561. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, hemşirelik 
mesleğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/681) 

562. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, sel felaketlerinin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/682) 

563. - BDP Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 
Adli Tıp Kurumunun işleyişindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/683) 

564. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, hâkim ve savcıların çalışma 
ve emeklilik dönemlerindeki özlük haklarındaki sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/684) 

565. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, et fiyatlarındaki artışın 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/685) 

566. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, deniz taşımacılığı 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/686) 
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567. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ermenistan’la 
imzalanan protokoller ve Ermeni iddiaları ile mücadele stratejisi konusunda bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

568. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 22 Milletvekilinin, artan şiddet ve suç olayları ile 
bu olaylarda çocukların ve gençlerin kullanılmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/687) 

569. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, tasfiye halindeki bir 
finans kurumunun  oluşturduğu  mağduriyetin  araştırılarak  alınması  gereken  önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/688) 

570. - Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 25 Milletvekilinin, TRT yönetimindeki 
kadrolaşma ve diğer iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/689) 

571. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan 
sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/690) 

572. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 24 Milletvekilinin, tıbbi amaçlı bitkisel ürünlerin 
denetimsiz kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/691) 

573. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve 
hükümlülerin sağlık hizmetlerinde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/692) 

574. - MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Ermeni iddialarına karşı izlenen politika konusunda bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

575. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, şoför esnafının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/693) 

576. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 21 Milletvekilinin, çiftçilerin sulamada 
kullandıkları elektrik borçları ile aylık fatura uygulamasının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/694) 

577. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, TSK’daki intihar 
olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/695) 

578. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 21 Milletvekilinin, taklit mal üretimi ve satışı 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/696) 

579. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 21 Milletvekilinin, Türk Telekom’un 
özelleştirilmesi sonrasında çalışanların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/697) 

580. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Kuzey Anadolu Fay Hattındaki 
illerin deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/698) 

581. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1995’teki Gazi 
Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/699) 
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582. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 21 Milletvekilinin, tarım bölgelerindeki 
köylerin nüfusunun azalmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/700) 

583. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Fay Hattındaki illerin deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/701) 

584. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 26 Milletvekilinin, eski hükümlülerin 
istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/702) 

585. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, tekstil sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/703) 

586. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, bazı lise ve 
üniversitelerde bir kısım öğrencilerin yaşadığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/704) 

587. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, eğitim sisteminde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/705) 

588. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Şırnak’ta güvenlik 
güçlerine yönelik yaşam hakkı ihlali iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/706) 

589. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, yeşil kart 
uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/707) 

590. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, fındık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/708) 

591. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kırmızı et 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/709) 

592. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, arıcılıkta yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/710) 

593. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 21 Milletvekilinin, tarihi eserlerin korunmasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/711) 

594. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 21 Milletvekilinin, Kyoto Protokolünün 
yükümlülüklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/712) 

595. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, tarihi eserlerin 
korunmasında ve müze yönetiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/713) 

596. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 29 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/715) 
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597. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen 
adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/716) 

598. - İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 19 Milletvekilinin, Şubat 2001 ekonomik 
krizinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/717) 

599. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, trafik kazalarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/718) 

600. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, medya kuruluşları 
ile gazetecilerin bazı ilişkilerinin araştırılarak bağımsız medya için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/719) 

601. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kaçak göçmenlerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/720) 

602. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 24 Milletvekilinin, gıda denetimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/721) 

603. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kalkınma 
ajanslarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/722) 

604. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul 
cinayetler konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/723) 

605. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, tarım sigortası 
uygulamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/724) 

606. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, tabii afet yönetimi 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/725) 

607. -  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/726) 

608. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, İsken Sugözü Termik Santrali 
ile yeni yapılacak bazı santrallerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/727) 

609. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, orman kaynakları 
konusunun araştırılarak korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/728) 

610. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, sınav merkezli 
eğitim sisteminin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/729) 

611. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, yolsuzlukla 
mücadelede alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/730) 
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612. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, insan hakları 
savunucularının karşılaştıkları engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/731) 

613. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim 
bölge okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/732) 

614. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin Zile ilçesinin sorunlarının 
araştırılarak gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/733) 

615. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, medyadaki 
cinsiyetçi yaklaşımın araştırılarak toplumsal cinsiyet eşitliği için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/734) 

616. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, KEY ödemelerinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/735) 

617. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 25 Milletvekilinin, kredi kartı ve bazı 
bankacılık uygulamalarından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/736) 

618. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 23 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge 
okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/738) 

619. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/740) 

620. - Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ve 25 Milletvekilinin, BOTAŞ ihalelerine yönelik 
iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/741) 

621. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, üniversitelerde ve öğrenci 
yurtlarındaki güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/742) 

622. - Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, Metsamor Nükleer Santralinin 
oluşturduğu risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/743) 

623. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, temizlenecek mayınlı 
arazilerin mayın mağdurlarına tahsisi konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/744) 

624. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 19 Milletvekilinin, şiddet olaylarının araştırılarak 
bu olayların önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/745) 

625. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, toplumsal yapıyı tehdit eden 
intihar, şiddet ve cinnet gibi sosyal olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/746) 

626. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, okullarda yaşandığı iddia 
edilen fiziksel ve psikolojik istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/747) 
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627. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/748) 

628. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/749) 

629. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, TOKİ hakkındaki iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/750) 

630. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, eğitimdeki cemaat 
örgütlenmelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/751) 

631. - Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/752) 

632. - Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 19 Milletvekilinin, devlet yurtlarının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/753) 

633. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/754) 

634. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, bölgelerarası gelişmişlik 
farkının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/755) 

635. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sisteminin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/756) 

636. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/757) 

637. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, etnik nüfus yapısının 
araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/758) 

638. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, ekonomik krizin bireylerin 
sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/759) 

639. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, mayın kurbanlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/760) 

640. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 25 Milletvekilinin, HES projelerinin 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/761) 

641. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 
Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren gemiye yaptığı 
saldırı olayı konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/762) 
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642. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 27 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/763) 

643. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 Milletvekilinin, İstanbul’da kent içi ulaşımda 
yaşanan bazı kazaların araştırılarak yaya güvenliğini sağlamak için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/764) 

644. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 28 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki 
engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/765) 

645. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 
işlenmesinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/766) 

646. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, Hakkari’deki arama 
noktalarında yapılan uygulamalar konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/767) 

647. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, çay üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/768) 

648. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 34 Milletvekilinin, su ürünleri sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/769) 

649. - Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 20 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/770) 

650. - Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ve 38 Milletvekilinin, domuz gribine yönelik 
uygulamalar konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/771) 

651. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da yaylalara çıkışta yaşanan sorunların hayvancılığa ve arıcılığa etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/772) 

652. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumunun 
işleyişindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/773) 

653. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, güvenlik kuvvetlerine 
yönelik orantısız güç kullanımı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/774) 

654. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin, sosyal yardımlar 
konusunun araştırılarak yoksullukla mücadelede alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/775) 

655. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge 
okullarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/776) 

656. - Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 31 Milletvekilinin, Abant Tabiat 
Parkındaki çalışmaların çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/777) 
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657. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 30 Milletvekilinin, çiftçi borçları sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/778) 

658. - Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, Siirt’teki cinsel istismar 
olayının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/779) 

659. - Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, zorunlu din kültürü ve ahlak 
bilgisi dersi konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/780) 

660. - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 119 Milletvekilinin, yakın tarihimizde yaşanmış 
bazı toplumsal olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/781) 

661. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, Barak Ovası Sulama 
Projesinin tamamlanamamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/782) 

662. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, kalsit üretiminde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/783) 

663. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, suçun önlenmesinde eğitim ve 
öğretimin yerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/784) 

664. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, belediyelerin mali 
yapısındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/785) 

665. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, dahilde işleme 
rejiminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/786) 

666. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 23 Milletvekilinin, serbest bölgelerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/787) 

667. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, özelleştirme 
uygulamalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/788) 

668. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, madde bağımlılığı sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/789) 

669. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, pamuk sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/790) 

670. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 27 Milletvekilinin, üniversite 
mezunu işsizlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/791) 

671. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, yolsuzluk 
sorununun araştırılarak  yolsuzlukla mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/792) 
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672. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, kot kumlama işinde 
çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/793) 

673. - Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, Erzurum H Tipi Cezaevi 
yönetimine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/794) 

674. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, kadınların çalışma 
hayatında karşılaştığı ayrımcı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/795) 

675. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, medyada kadına karşı 
ayrımcı yaklaşımın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/796) 

676. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yakın tarihimizde 
yaşanmış bazı toplumsal olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/797) 

677. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 25 Milletvekilinin, boşanma davalarındaki artışın 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/798) 

678. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 29 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge 
okullarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/799) 

679. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 21 Milletvekilinin, üniversite hastanelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/800) 

680. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 28 Milletvekilinin, SHÇEK’e bağlı çocuk 
yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/801) 

681. - Çorum Milletvekili Derviş Günday ve 21 Milletvekilinin, 1980 yılındaki Çorum 
olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/802) 

682. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, 1978 yılındaki Maraş 
olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/803) 

683. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, Siirt’te meydana gelen cinsel 
istismar olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/804) 

684. - Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 29 Milletvekilinin, 1993 yılındaki Sivas 
olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/805) 

685. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 25 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/806) 

686. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 26 Milletvekilinin, 1980 yılındaki Çorum 
olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/807) 

687. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, dış politika konusunda bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/808) 
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688. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, sendikal hakların önündeki 
engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/809) 

689. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, kamu yönetiminde 
teşkilatlanmaya ilişkin kanunlardaki farklı düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/810) 

690. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, enerji sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/811) 

691. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, siyasi partiler ve seçim 
sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/812) 

692. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi 
hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/813) 

693. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, yaşlıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/814) 

694. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, kırmızı et sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/815) 

695. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge 
okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/816) 

696. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, Şırnak’ta meydana gelen 
bazı ölüm olayları ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/817) 

697. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, aile hekimliği 
uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/818) 

698. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 32 Milletvekilinin, kırmızı et sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/819) 

699. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 34 Milletvekilinin, balıkçılık ve su ürünleri 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/820) 

700. - Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ve 25 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliği’nin 
yönetiminde usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/821) 

701. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kırsal alanda yaşayanların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/822) 

702. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, HES projelerinin 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/823) 
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703. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/824) 

704. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, kadın ve çocuklara yönelik 
cinsel istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/825) 

705. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, işçilerin sendikalaşması 
konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/826) 

706. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, toplu mezar iddialarının 
araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/827) 

707. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, bazı illerde yaşanan 
toplumsal olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/828) 

708. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
karıştığı saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/829) 

709. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve 19 Milletvekilinin, PTT Genel Müdürlüğünde 
çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/830) 

710. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, Zonguldak Havzası taş 
kömürü ocaklarındaki taşeronlaşma ile iş ve işçi güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/831) 

711. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/832) 

712. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, huzurevleri ve yaşlı 
rehabilitasyon merkezlerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/833) 

713. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 21 Milletvekilinin, genç işsizliği sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/834) 

714. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/835) 

715. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 22 Milletvekilinin, küçükbaş hayvan 
yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/836) 

716. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 22 Milletvekilinin, intihar olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/837) 

717. - Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, koruculuk sisteminin 
araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/838) 
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718. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin 
ailelerinden uzaktaki cezaevlerinde bulunmasının etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/839) 

719. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kentsel alanlardaki sağlık 
hizmetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/840) 

720. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması  gereken  önlemlerin  belirlenmesi  amacıyla  bir  Meclis  araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/841) 

721. - Kütahya  Milletvekili  Alim  Işık  ve  23  Milletvekilinin, Kütahya’daki özelleştir-
melerin ekonomik ve sosyal etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/842) 

722. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, yargıdaki bazı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/843) 

723. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, tüketici hakları alanında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/844) 

724. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, infaz koruma memurlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/845) 

725. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan 
çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/846) 

726. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 26 Milletvekilinin, Kütahya’nın ulaşım sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/847) 

727. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, emeklilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/848) 

728. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 26 Milletvekilinin, infaz koruma memurlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/849) 

729. - Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 22 Milletvekilinin, TTK’nın Zonguldak 
Karadon’daki kömür ocağında meydana gelen kazanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/850) 

730. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, bir ilçedeki tecavüz 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/851) 

731. - Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, demiryolu taşımacılığı 
sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/852) 

732. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 25 Milletvekilinin, İsrail’in Mavi 
Marmara gemisine yaptığı saldırının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/853) 
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733. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 27 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/854) 

734. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 25 Milletvekilinin, İstanbul’da yağan yağışlar 
sonucu yaşanan sel felaketleri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) 

735. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet döneminde 
Başbakana ve Hükümete yönelik müdahale iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/855) 

736. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, engelli vatandaşların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/856) 

737. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 
Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul’da yaşanan sel felaketinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/857) 

738. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, okul çağındaki çocukların 
sağlıksız beslenme alışkanlıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/858) 

739. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, 16 Mart 1978’de Beyazıt 
Meydanı’nda meydana gelen olayın araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/859) 

740. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 32 Milletvekilinin, hemşirelik mesleğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/860) 

741. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerince toplumsal 
gösterilerde kullanılan plastik mermi, gaz bombası ve biber gazının yol açtığı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/861) 

742. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, erozyon ve çölleşmenin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/862) 

743. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 22 Milletvekilinin, ulusal ve 
uluslararası fonlardan finansman sağlanan projelerin uygunluğunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/863) 

744. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, TSK’da yaşanan asker 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/864) 

745. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 Milletvekilinin, taşeron 
şirketler aracılığıyla kamuya hizmet veren işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/865) 

746. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 Milletvekilinin, dericilik sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/866) 

747. - Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal ve 27 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliği ile 
ilgili bazı konuların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/867) 
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748. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 27 Milletvekilinin, maden ve taş 
ocaklarında çalışan işçilerde görülen pnömokonyoz hastalığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/868) 

749. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 29 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel 
istismar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/869) 

750. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, nükleer enerji santrali 
kurulması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/870) 

751. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 21 Milletvekilinin, 12 Haziran 1980’de İzmir 
İnciraltı Öğrenci Yurdunda meydana gelen olayın araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/871) 

752. - Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal ve 21 Milletvekilinin, TCDD’nin bazı projelerinde 
ortaya çıkması muhtemel sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/872) 

753. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 21 Milletvekilinin, Doğu Anadolu Fay Hattının 
deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/873) 

754. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 20 Milletvekilinin, 8 Mart 2010’da Elazığ’da 
meydana gelen depremin etkisiyle Tunceli’de depremden zarar gören vatandaşların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/874) 

755. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul’un çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/875) 

756. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, afete uğrayan çiftçilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/881) 

757. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Turhal ilçesinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/882) 

758. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/883) 

759. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, bazı şahısların 
mezar yerlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/884) 

760. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Akkuyu Nükleer Santrali’nin 
olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/885) 

761. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 24 Milletvekilinin, şiddet ve intihar 
olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/886) 

762. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, sınava dayalı 
eğitim sisteminin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/887) 
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763. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, usta öğreticilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/888) 

764. -  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 23 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/889)  

765. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 25 Milletvekilinin, milli eğitim sınav 
sistemindeki değişikliklerin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/890)  

766. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, terör örgütünün mali 
kaynaklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/891)  

767. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, mahkumların uyuşturucu 
kullanımı ve bunun yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/892)  

768. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, Kelkit Irmağı üzerinde 
kurulacak HES’lerin çevreye olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/893) 

769. - Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil ve 41 Milletvekilinin, sınava dayalı eğitim 
sisteminin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/894)  

770. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Kürt sorununun siyasi, 
sosyal ve ekonomik sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/895)  

771. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/896) 

772. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, okullarda ve okula gidiş-
gelişlerde yaşanan kazaların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/897)  

773. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik işçilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/898)  

774. - Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 29 Milletvekilinin, Gelibolu 
Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/899)  

775. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, terörist cenazeleri ile ilgili 
bazı iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/900) 

776. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 31 Milletvekilinin, TOKİ’nin faaliyet ve 
uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/901)  

777. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 31 Milletvekilinin, kamu avukatlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/902)  
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778. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 29 Milletvekilinin, kiraz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/903) 

779. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 32 Milletvekilinin, ataması yapılmayan 
öğretmen adaylarının ve istifa eden öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/904) 

780. - Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, yerel yönetimlerde yaşanan 
yolsuzluk olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/905)  

781. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, demokratik açılım sürecinin 
araştırılarak çatışmalı ortamın sona erdirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/906)  

782. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, organ nakli ve organ bağışı 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/907)  

783. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, meslek hastalıkları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/908)  

784. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, çiftçilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/909) 

785. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, ticari 
taksi esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/911)  

786. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, Kayseri ve Civarı Elektrik 
T.A.Ş. ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/912)  

787. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, dershanelerde çalışan 
öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/913)  

788. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 22 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/914)  

789. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul’un tarihi ve kültürel 
mirasının korunmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/915)  

790. -  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, ÖSYM’nin yaptığı 
sınavlarla ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/916) 

791. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, ÖSYM’nin yaptığı 
sınavlarla ilgili usulsüzlük iddialarının ve sınava dayalı eğitim sisteminin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/917) 
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792. -  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, zorunlu göçe tabi 
tutulanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/918) 

793. -  BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, çocuk ve 
gençlerin bilgisayar ve internet bağımlılığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/919) 

794. -   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, ana dilde eğitim 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/920) 

795. -  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, eğitim sisteminin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/921) 

796. -   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerinde meydana 
gelen insan hakları ihlâllerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/922) 

797. -  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 32 Milletvekilinin, maden ocaklarında yaşanan 
kazaların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/923) 

798. -  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 32 Milletvekilinin, avukatların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/924) 

799. -  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, Tar-Gel Projesi 
kapsamında istihdam edilen sözleşmeli veteriner hekimlerin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/925) 

800. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, AIDS hastalığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/926) 

801. -  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 25 Milletvekilinin, 2010 KPSS sınavı ile 
ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/927) 

802. -  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 
nedenlerinin ve Darbe sonrası yaşananların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/928) 

803. -  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, ÖSYM’nin yaptığı 
sınavlarla ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/929) 

804. -  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 Milletvekilinin, Ankara’da turizm sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/930) 

805. -  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/931) 

806. -  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Orgeneral Eşref Bitlis’in ölümü 
ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/932) 



6 
_

  GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

52  NCİ BİRLEŞİM 

 
– 67 –

807. -  Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, ana dilde eğitim görmeyen 
çocukların karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/933) 

808. -  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 29 Milletvekilinin, Boğazlardan geçen yük 
gemilerinin yarattığı tehlikelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/934) 

809. -  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 29 Milletvekilinin, tarihi ve kültürel 
eserlerin korunmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/935) 

810. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat’taki çiftçilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/936) 

811. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/937) 

812. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, TOKİ’nin faaliyetleri ile 
yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/938) 

813. -  BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 
ameliyathanelerde çalışan hemşirelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/939) 

814. -  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 33 Milletvekilinin, kırmızı et ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/940) 

815. -  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, Doğu Karadeniz’de yapılması 
planlanan HES projelerinin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/941) 

816. -  Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 19 Milletvekilinin, başta eski Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın ölümü olmak üzere bazı şüpheli ölüm olaylarının ve faili meçhul cinayetlerin araştırılması 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/942) 

817. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, engellilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/943) 

818. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, intihar olaylarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/944) 

819. -  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, yenilenebilir enerji 
sektörünün potansiyelinin araştırılarak sektörün gelişmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/945) 

820. -  Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, ücretli öğretmenlerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/946) 

821. -  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, etnik ayrımcılığa ve 
hoşgörüsüzlüğe neden olan programların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/947) 
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822. -  Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, Özdemir Sabancı ve Üzeyir 
Garih cinayetleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/948) 

823. -  Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, Macaristan’da yaşanan çevre 
felaketinin ülkemize olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/949) 

824. -  BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, nefret 
suçlarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/950)  

825. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, kredi kartı kullanımından 
kaynaklanan sorunların ve kredi kartı faiz oranlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/951)  

826. -  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 22 Milletvekilinin, denizlerin gemiler tarafından 
kirletilmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/952) 

827. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/953)  

828. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/954)  

829. -  İstanbul Milletvekili Hasan Macit ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül Askeri Darbesinin 
sonuçlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/955)  

830. -  Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, Hakkari İli Geçitli Köyü 
yakınlarında meydana gelen patlama ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/956) 

831. -  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, bireylerin telefonlarının yasa 
dışı dinlenmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/957)  

832. -  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 21 Milletvekilinin, astsubayların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/958)  

833. -  İstanbul Milletvekili Hasan Macit ve 20 Milletvekilinin, 12 Eylül Askeri Darbesi 
döneminde Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/959)  

834. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 24 Milletvekilinin, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıflarının yaptığı yardımlarda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/960) 

835. -  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, Adalet ve 
Kalkınma Partisi döneminde kamu yönetimindeki kadrolaşma iddialarının ve siyasi maksatlı 
işlemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/961) 
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836. -  Gaziantep Milletvekili Hasan  Özdemir ve 20 Milletvekilinin, KÖYDES Projesinin 
uygulanmasında ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/962) 

837. -  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, sel afetinin nedenlerinin 
araştırılması ve sel riski taşıyan alanlar ile yerleşim yerleri ve ekonomik faaliyet alanlarının 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/963) 

838. -  BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Doğu 
Anadolu Bölgesindeki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/964) 

839. -  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, bir ABD firmasının 
Türkiye’de rüşvet dağıttığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/965) 

840. -  Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 20 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/966) 

841. -  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, hastanelerde çalışan taşeron 
işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/967) 

842. -  İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 20 Milletvekilinin, dış politika uygulamalarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/968) 

843. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/969) 

844. -  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 Milletvekilinin, il genel meclisi üyelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/970) 

845. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, su kaynakları ve su 
hizmetlerinin özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/971) 

846. -  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/972) 

847. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, kamu avukatlarının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/973) 

848. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin uygulanmasında yaşanan sorunların ve siyasi baskı 
yapıldığına dair iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/974) 

849. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, Türkiye-Avrupa Birliği 
ilişkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/975) 
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850. -  Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, Antalya’da madencilik 
faaliyetlerinin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/976) 

851. -  BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, 
Kocaeli’deki depremzedelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/977) 

852. -  Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, akaryakıt fiyatlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/978) 

853. -  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, TBMM TV’nin 
etkinliğinin araştırılarak izlenirliğinin ve yayın kalitesinin artırılması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/979)  

854. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 25 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sisteminin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/980) 

855. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 26 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/981) 

856. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 26 Milletvekilinin, kamu kurumlarında taşeron 
şirketler aracılığıyla istihdam edilen işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/982) 

857. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, yapılması planlanan nehir tipi 
hidroelektrik santrallerinin çevreye olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/983) 

858. -  İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral ve 23 Milletvekilinin, Kardemir A.Ş.’de 
işçilerin sendika değiştirmesi sebebiyle işten çıkarıldığı ve yönetimle ilgili usulsüzlük iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/984) 

859. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, özel güvenlik 
elemanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/985) 

860. -  Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, Aselsan’da görev yapan 
mühendislerin ölümleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/986) 

861. -  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin, GAP’ın tamamlanmasının 
önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/987) 

862. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 25 Milletvekilinin, Cemil Kırbayır’ın ölümü ile 
ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/988) 

863. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 26 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/989) 

864. -  BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 
pnömokonyoz hastalığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/990) 
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865. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, yolsuzluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/991) 

866. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
sosyal şiddet ve toplumsal barış üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/992) 
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1. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin 
soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203)  

2. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210)  

3. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’taki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217)  

4. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, GAP’a ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet 
Yılmaz)  sözlü soru önergesi (6/1248)  

5. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, işsizlik sigortası ödemelerine ve çalışma 
hayatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 

6. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, seçim sürecinde yapılan sosyal yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263)  

7. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Aksaray-Eskil’deki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268)    

8. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, belediyelerin seçim öncesi imar 
değişikliklerine ve ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273)  

9. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının aldığı 
iddia edilen binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277)  

10. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’nın doğalgaz dağıtım ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278)  

11. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

12. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali 
işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

13. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fazladan su 
parası tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296)  

14. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz 
satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298)  

15. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, askerlik borçlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300)  

16. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301)  

17. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman-Hasankeyf’teki köylerin su şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304)  

18. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, taksi sürücülerinin sosyal 
güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 

19. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310)  

20. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul Atatürk Havalimanına 
ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 

21. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, kamuda hizmet alımı ile çalıştırılan elemanların 
durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322)  

22. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, trafik cezaları tahsilatına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325)  
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23. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, sosyal güvenlik kurumlarının geri 
ödemelerine yönelik yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1330) 

24. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki TOKİ  projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1337)  

25. - Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İsviçre’nin Türkiye-Ermenistan görüşmelerindeki 
arabuluculuğuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346)   

26. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Deniz Feneri dava dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349)   

27. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yurt dışına giden milletvekillerine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1409) 

28. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Meclis TV’nin bir yayınına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

29. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Silivri Cezaevindeki tutukluların sağlık 
sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1366)  

30. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Başbakanlığa yeni uçak alımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367)  

31. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TOKİ’nin kampanya ve projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378)  

32. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mardin-Mazıdağı’ndaki olayın mağdurlarına ve 
koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393)  

33. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394)  

34. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’in köylerindeki alt yapı 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400)  

35. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Hizan’daki köylerin içme sularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407)  

36. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da kapatılan adliyelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1419)  

37. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı tutukluların sağlık durumlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429)  

38. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Sakarya-Akyazı ilçe kongresinde yaptığı 
konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432)  

39. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, özelleştirme yolu ile gayrimenkul ve tesis 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433)  

40. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Başbakanın Bingöl ziyaretine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1443)  

41. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, çeteler konusundaki bir açıklamasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1447)  

42. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1450)  

43. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uzman erbaşların memurluğa yatay geçişine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1451)  

44. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tütün sektörüne ve özelleştirilen sigara 
fabrikaları çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1458)  
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45. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, kaçak ve sahte tütün mamulleriyle mücadeleye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1459)  

46. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tütün sektörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1460)  

47. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Şahinbey Belediyesiyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

48. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın bazı ilçelerindeki toplu konut 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1468)  

49. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470)  

50. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, TEKEL Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin 
kapatılacağı haberlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478)  

51. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, il özel idarelerine aktarılan kamu 
paylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1480) 

52. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1481)  

53. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Bolu valisinin bir sempozyuma katılımına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492)  

54. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, sulama birliklerinin elektrik 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1493) 

55. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1509) 

56. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’deki bir beldenin yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1517) 

57. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’deki bir sulama sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

58. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Giresun’un afet bölgesi ilan edilmemesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1520) 

59. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, istihdam önlemlerine ve üniversite harçlarına 
yapılan zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1521) 

60. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı enerji ihalelerine yönelik iddialara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) 

61. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Rusya ile yapılan anlaşmalara yönelik bazı 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) 

62. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

63. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, YARSAV Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilip verilmediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

64. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik bir 
iddiaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

65. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, depreme yönelik çalışmalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

66. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Erzincan ve Erzurum Başsavcılıklarının bir 
soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) 
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67. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TOKİ’nin Ataköy Sahilindeki arsa satışı 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1532) 

68. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, demokratik açılım söylemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1533) 

69. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1534) 

70. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir antik kentteki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 

71. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1536) 

72. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, “kayıp trilyon” davası dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 

73. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Vakıfbank’tan alınan bir krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1541) 

74. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1542) 

75. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, alınmayan İran doğalgazına ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

76. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ÇYDD’deki aramaya ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1545) 

77. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ABD ve Suudi Arabistan ziyaretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1548) 

78. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) 

79. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, açılımın kapsamına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1557) 

80. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, elektrik zammına ve dar gelirlilerin durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1559) 

81. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, yoksul ailelerin desteklenmesine ilişkin Baş-
bakandan sözlü soru önergesi (6/1561) 

82. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’daki sauna ve masaj salonlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) 

83. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Demre ilçesinin su şebekesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1566) 

84. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul’da kiraya verilen bir alana ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1567) 

85. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Türkiye Ermenistan maçına Azerbaycan 
bayrağı alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) 

86. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, bazı resmi ziyaret programlarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574) 

87. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, ceza ve tevkif evlerinin kapasitesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) 

88. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ermenistan ile yapılan protokollerin İsviçre’de 
imzalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1576) 
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89. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, korsan taksiciliğin önlenmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588) 

90. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1590) 

91. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, bir konferansa ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1601) 

92. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, deniz bilimleri eğitim ve araştırma kurumlarının 
geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1604) 

93. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1609)  

94. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özelleştirilen Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1613)  

95. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1615) 

96. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir yolun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1620) 

97. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, yem maddesi ithalatına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627)  

98. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ithal gıdaların analizini yapan 
laboratuvarlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1628) 

99. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, HSYK kararlarının uygulanmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631) 

100. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, kanunların kodifikasyonuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632)  

101. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevleri personeline yönelik bazı iddialara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633)  

102. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1634)  

103. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, illere göre kesilen trafik cezalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1635)  

104. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, telefon dinlemedeki yetki aşımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1636)  

105. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TEKEL’in bazı işletme müdürlüklerinin 
kapatılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637)  

106. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özelleştirilen kuruluşlardan üretimde bulunanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1640) 

107. - Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1641) 

108. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Sami Ofer’le yapılan görüşmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1643) 

109. - Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, terör olaylarının faillerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) 

110. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, iletişimin dinlenmesi kararlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) 
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111. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Adli Tıp Kurumunun bir belge incelemesine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1648) 

112. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, GDO’lu ürünlerle ilgili yönetmelikte yapılan 
değişikliklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) 

113. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Bitlis valisinin seçimlere yönelik bazı 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655) 

114. - Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ABD’li bir görevlinin ilaç politikasıyla ilgili 
tavsiyelerde bulunduğuna yönelik habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) 

115. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’de kanalizasyon yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) 

116. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, gelirlerinin azalması sonucu personeline ödeme 
yapmakta güçlük çeken belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) 

117. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki 
soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1673) 

118. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sigara fabrikalarının özelleştirilmesi sonrası 
çalışanların durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1674) 

119. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, işyerlerinin Türkçe isim kullanmasına yönelik 
kanun çalışması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1677) 

120. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1684) 

121. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, engellilerin sorunlarının çözümünde sistem 
arayışına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1686) 

122. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, kadınların sorunlarının çözümüne yönelik 
projelere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1687) 

123. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, engellilerin sorunlarının çözümüne ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1688) 

124. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, SHÇEK’in yeniden düzenlenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1689) 

125. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ergenekon Soruşturmasında gözetim altına alınan 
subay ve astsubaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1698) 

126. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, cemevlerinin aydınlatma giderlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1700) 

127. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, milletvekili odalarında arama yapıldığı iddiasına 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1716) 

128. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yasama dokunulmazlığı tezkerelerine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1717) 

129. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, basında çıkan bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1702) 

130. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, basında çıkan bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1704) 

131. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Yargıtay’daki açık üyeliklere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1706) 

132. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Müsteşarın daha önceki bir görevine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1707) 
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133. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’ye iş yapan müteahhitlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1708) 

134. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’daki tarımsal yatırım ve projelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1712) 

135. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’da savunma sanayi yatırımları 
yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713) 

136. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’da işsizliğe yönelik tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1714) 

137. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Hükümet üyelerinin makam giderlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1718) 

138. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Edirne’de saldırıya uğrayan bazı kişilere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1719) 

139. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜİK’in endeks çalışmaları ve enflasyon verilerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1729) 

140. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1730) 

141. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal ilçesindeki köylerin sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731) 

142. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, iade edilen TOKİ konutlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1736) 

143. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, serbest bölgelerde çalışan kişilere ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1737) 

144. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, GDO’lu gıdaların insan sağlığına zararlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738) 

145. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, polisin göstericilere karşı gaz kullanmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1740) 

146. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yasama dokunulmazlığı konusundaki çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1741) 

147. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, yaşam kalitesi endekslerine ve bir ankete ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1747) 

148. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bazı ülkelerin tutumuna ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749) 

149. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir mevkideki arazi satışlarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1750) 

150. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki trafik sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1756) 

151. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, serbest bölgelerdeki istihdama ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1757) 

152. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, TÜBİTAK bütçesinde basım ve yayıma 
ayrılan paya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1761) 

153. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt-Çaykara karayoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1779) 

154. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tütün ikramiyelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1788) 
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155. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, açılan bir soruşturmaya ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1792) 

156. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, engellilerin istihdamına ilişkin Devlet 
Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1796) 

157. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, koruculuk sistemine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1801) 

158. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, tütün politikasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1803) 

159. - Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Muş Valiliğinin bir işlemine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1811) 

160. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki tapu ve kadastro 
çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1812) 

161. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki tapu ve kadastro çalışmalarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1813) 

162. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, okul servis şoförlerinin siciline ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1818) 

163. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1819) 

164. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çocuk kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1822) 

165. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki köylerin içme sularına ve sel riskine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1826) 

166. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İncirlik Üssünden kalkan uçakların faaliyetlerine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1830) 

167. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu 
bir öğrenciye yönelik yapıldığı iddia edilen işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1838) 

168. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir valiyle ilgili mahkeme kararına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1851) 

169. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TEKEL’in bir binasının tahsisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1852) 

170. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının bazı 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1853)  

171. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, silah harcından muaf tutulmayan bir kısım kamu 
görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1854)  

172. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yazılım ve genetikteki ulusal güvenliğe ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1859) 

173. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karadeniz’deki bazı gelişmelere ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1860) 

174. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türk Cumhuriyetleriyle olan vize uygulamasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1862) 

175. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hazine bonolarını ellerinde bulunduran 
yatırımcılara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1863) 

176. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1874) 
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177. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki trafik denetimlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1878) 

178. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1880) 

179. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’da çöplerin toplanma periyoduna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1881) 

180. - Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, bir yazılı soru önergesine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1892) 

181. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un içme suyu şebekesinin 
yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1897)  

182. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki esnafın bazı sorunlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1899)  

183. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, tanık koruma tedbiri kararlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1905)  

184. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1906)  

185. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen 
mahkumiyetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909)  

186. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı serbest meslek mensuplarının 
vergilendirmedeki sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910)  

187. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, sabıka kaydı ücreti ile bir vakıf 
ve spor kulübüne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1916)  

188. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kumköy Regülatörü ve HES’in devrine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1918) 

189. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, karayollarındaki trafik güvenliğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1919)  

190. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçi destekleme ödemelerine haciz konulmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1927)  

191. -  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, TSK’nın bir uçak alım sözleşmesine ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1930) 

192. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Elazığ’daki depremin Tunceli’de oluşturduğu 
hasara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1931)  

193. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bazı miting ve karşılamalarda asılan 
pankartlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1938)  

194. -   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki 
yerlerde alınan önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü 
soru önergesi (6/1949)  

195. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’daki bazı ilçelerde 
depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) 
sözlü soru önergesi (6/1950)  

196. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’te battaniye üretiminin teşvikine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1956)  

197. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1957)  
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198. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt şehirlerarası otobüs terminaline ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1958) 

199. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki camilerin bakım ve onarımına ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1961)  

200. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı atıl konutların yurt olarak 
değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1962)  

201. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki altyapı yetersizliğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1964)  

202. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kayısıdaki tarım sigortası 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1967)  

203. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’da don olayının 
oluşturduğu hasara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1968)  

204. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’daki don olayına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1969)  

205. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki internet evine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1972) 

206. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, mezun olduğu fakülteye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1974)  

207. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların çalışma yeri sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1975)  

208. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Et ve Balık Kurumunun et alımına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1976)  

209. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’tan yapılan ihracat ve ithalata ilişkin 
Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1977) 

210. -  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, ATAK Helikopter Projesine ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1979)  

211. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, futbol kulüplerinin vergi borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1982) 

212. -  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, ailelerinden ayrılan bazı çocuklara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1983) 

213. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki kaçakçılık olaylarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1985) 

214. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1989) 

215. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki TOKİ konutlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1992) 

216. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1998) 

217. -   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Kızılay Genel Kuruluna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2008) 

218. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, üreticilerin kullandıkları kredilere ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2009) 

219. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki üreticilerin kullandıkları 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2010) 
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220. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki üreticilerin kullandıkları kredilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2012) 

221. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tarımdaki destekleme 
miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2013) 

222. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki köy camilerinin bakım ve onarımına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/2017) 

223. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki Hazine arazilerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2018) 

224. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, döşenen mayınlara ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2019) 

225. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, geçici personelin sözleşmeli statüye alınmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2026) 

226. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, geçici köy korucularının özlük haklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2027) 

227. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Hazine arazilerinin çiftçilere 
dağıtımına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2028) 

228. -  Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, ekonomik kalkınmaya ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2029) 

229. -  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, bazı ürünlerin destekleme primi ödemelerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2030) 

230. -  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Tarsus’ta sel mağduru çiftçilerin zararının 
tazminine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2031) 

231. -  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Hazine arazisi kiralayan çiftçilere destekleme 
primi ödenmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2032) 

232. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Cumhurbaşkanının yurt dışı gezilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2033) 

233. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su depolarının durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2036) 

234. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su depolarının durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2037) 

235. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su depolarının durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2038) 

236. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2039) 

237. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2040) 

238. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2041) 

239. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2042) 

240. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2043) 

241. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün içme suyunun kalitesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2044) 
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242. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2045) 

243. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türk Bayrağı Tüzüğünde sporcular için 
değişiklik yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi 
(6/2046) 

244. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir kasabaya gölet yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2048) 

245. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir deredeki taşkın önleme çalışmalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2049) 

246. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile’deki arazi toplulaştırmasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2050) 

247. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile’deki toprak tahlillerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2051) 

248. -   Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, elektrik üretim projelerine ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2059) 

249. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, gazilere ve şehit yakınlarına verilen faizsiz 
konut kredisi ve şeref aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2063) 

250. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın fındık üreten iller kapsamına 
alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2066) 

251. -  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, planlı üretim ile organik ve iyi tarım 
uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2068) 

252. -  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, borcundan dolayı kapatılan sulama kuyularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2069) 

253. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, emekli olan ve yeni atanan memur sayısına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2071) 

254. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, marketlerle ilgili kanun çalışmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2072) 

255. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’nin konut üretimine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2074) 

256. -  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, hayvancılıktaki illere göre teşvik uygulamasına 
ilişkin tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2075) 

257. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, vize uygulamalarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2078) 

258. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir köydeki olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2079) 

259. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki su ve kanalizasyon alt yapısına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2080) 

260. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hayvancılık desteklemesi 
ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2081) 

261. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir su kaynağındaki soruna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2082) 

262. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylere yapılan yardımlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2083) 

263. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki belediyelere yapılan ödemelere 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2084) 
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264. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerde cep telefonu görüşmelerinde 
yaşanan soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2085) 

265. -   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2087) 

266. -  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Ankara-Çankırı-Kastamonu 
karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2088) 

267. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Futbol Milli Takımının ABD seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2090) 

268. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te ulaşımın iyileştirilmesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2094) 

269. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2097) 

270. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün arıtma tesisi ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2098) 

271. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ı çevre illere bağlayan ana yolların 
onarımı ve ışıklandırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2099)  

272. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır ilçesini Kurtkale beldesine bağlayan yolun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2100)  

273. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kestel Çataltepe köyünün gölet ihtiyacına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2103) 

274. -  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Bornova’daki Kent Yenileme Projesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2105)  

275. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, İsrail’in gemi saldırısıyla ilgili bir açıklamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2106)  

276. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Gazze’ye yardım organizasyonuna ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2107) 

277. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki yüksek öğrenim yurdu 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/2108) 

278. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki derneklere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2109) 

279. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Bor ilçesindeki petrol arama çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2111) 

280. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’de el değiştiren ve yabancılara geçen 
arazilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2112) 

281. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2113) 

282. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın hayvancılık destekleme kapsamına 
alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2114) 

283. -  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir-Alsancak Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2115) 

284. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bir mahallenin aydınlatılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2116) 

285. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Kars yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2117) 
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286. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tren raylarının yenilenmesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2119) 

287. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, emeklilerle ilgili intibak düzenlemesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2123) 

288. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta İŞKUR aracılığıyla sağlanan istihdama 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2127) 

289. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki toprak toplulaştırmasına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2129) 

290. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TMO’nun Tokat’ta açacağı alım ofislerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2130) 

291. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta tarım sigortası yaptıran çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2131) 

292. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerindeki bozuk yol ve 
hasarlı köprü sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2133) 

293. -  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kıdem tazminatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2135) 

294. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Barzani’nin Türkiye ziyaretine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2138) 

295. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2141) 

296. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, şeker fabrikalarında çalışan 
mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2142) 

297. -  Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar yerlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2143) 

298. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul-Kartal’daki bir arazinin kiralanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2144) 

299. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, kamulaştırma davalarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2148) 

300. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, açılım projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/2153) 

301. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da aile mahkemesi kurulmasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2154) 

302. -  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamına 
Adana’nın alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2156) 

303. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Genelkurmay Başkanının bir açıklamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2157) 

304. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bir köydeki elektrik arızasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2158) 

305. -   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’daki sahil sulama birliklerinin elektrik 
borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2160) 

306. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, komşu iller arası servislerle yolcu 
taşımacılığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2163) 

307. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, aracındaki çelengin Başbakanlık polisleri 
tarafından alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2164) 
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308. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Mavi Marmara Gemisiyle ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2165) 

309. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vize uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2167) 

310. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık korumaları ile koruma araç ve 
gereçlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2168) 

311. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, YAŞ toplantısıyla ilgili bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2169) 

312. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, YAŞ toplantılarında bazı konularda teklifte 
bulunulmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2171) 

313. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2172) 

314. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2173) 

315. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’de 1937-1938 yıllarında yapılan askeri 
harekata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2174) 

316. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, KPSS’deki kopya iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2175) 

317. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, HSYK toplantısını terk etmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2176) 

318. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2177) 

319. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal’daki köylere yönelik bazı çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2178) 

320. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2180) 

321. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerindeki haberleşme 
santrallerindeki sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2181) 

322. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yolların kenarlarının ağaçlandırılmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2182) 

323. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2183) 

324. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki yol ve su çalışmalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2185) 

325. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2186) 

326. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu çalışanlarının maaş artışına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2187) 

327. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Acil Eylem Planına göre aldığı 
ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru 
önergesi (6/2191) 

328. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir gazetedeki bir habere ilişkin Devlet 
Bakanından (Egemen Bağış) sözlü soru önergesi (6/2192) 

329. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Emine Erdoğan’ın, Pakistan’a yardım 
götürmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2193) 
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330. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir köydeki asayiş olaylarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2194) 

331. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir gazetecinin görevine son verilmesi ile ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2195) 

332. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özelleştirilen Çamlıbel Elektrik Dağıtım A. 
Ş.’nin personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2196) 

333. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 4-B ve 4-C statüsünde çalışanların kadroya 
alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2197)  

334. -  Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Sarıyahşi-Kırşehir arasında köprü inşa 
edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2198)  

335. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısının bir 
açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2199)  

336. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te kapanan işletmelere ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2200)  

337. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te uyuşturucuyla mücadeleye 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2201)  

338. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilinin buğday üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2203) 

339. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, intihar vakalarındaki artışa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2204) 

340. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2205)  

341. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, ilköğretim okullarında alınan kayıt 
paralarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2206)  

342. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, medya okuryazarlığı dersinin iletişim fakültesi 
mezunları tarafından verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2207)  

343. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep'teki yatırımlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2208)  

344. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan'da Türkiye Şampiyonası 
düzenlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/2209)  

345. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  bazı köy yollarının yapılmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2211)  

346. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir kırsal kalkınma projesinin uygulamasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2214)  

347. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan’da olimpik yüzme havuzu yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak)  sözlü soru önergesi (6/2215)  

348. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Kars’ta orman alanlarının artırılmasına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2216)  

349. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir ABD firmasının Türkiye’de rüşvet dağıttığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2217)  

350. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, maden ocakları ve tersanelerdeki kazalarda 
yaralananlar ile hayatını kaybedenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2218)  
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351. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Zonguldak Karadon maden ocağında meydana 
gelen grizu patlamasına yönelik çalışmaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2219)  

352. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yakalan kaçak şeker miktarına ve verilen cezalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2223)  

353. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki domates üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2224)  

354. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta son beş yılda elde edilen süt ürünlerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2225)  

355. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, dershanelerin kapatılarak okul müfredatının 
güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2226)  

356. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, öğrenci kredilerinin geri ödenme durumuna 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/2227)  

357. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, okullardaki bağımlılık ile ilgili çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2228) 

358. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, internet bağımlılığının ders müfredatına 
konmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2229)  

359. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2230)  

360. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’da kapanan ve yeni açılan ticari 
işletmelerin yıllara göre dağılımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2231)  

361. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, AB’den gelen etlere uygulanan bazı testlerin 
kaldırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2232)  

362. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’daki işsizlik oranına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2233)  

363. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray İlinden demiryolu geçirilmesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2234) 

364. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2235)  

365. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Ermenistan’la imzalanan protokollere, Kıbrıs 
sorununa ve Türk Cumhuriyetleri ile yapılan anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2236)  

366. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, borçlu çiftçilere ve et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2237)  

367. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, 2002’den günümüze kadar işlenen suçlar ve 
alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2238) 

368. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, çiftçilerin sulama birliklerine olan borçlarının 
yapılandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2239) 

369. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, çiftçilerin TEDAŞ’a olan borçlarının 
yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2240) 

370. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Aydıncık-Alaca-Sungurlu yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2241) 

371. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2242) 
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372. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2243) 

373. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2244) 

374. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2245) 

375. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün ilköğretim okulunun sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2246) 

376. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana-Ceyhan’da Pasaport Şube Müdürlüğü 
kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2247)  

377. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, imalat sektöründe kapanan ve açılan işyeri 
sayısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2248)  

378. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’da ithalat ve ihracat yapan firmalara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2249)  

379. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ücretsiz kitap dağıtımına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2250)  

380. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta okul öncesi eğitimdeki okullaşma 
oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2251)  

381. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki öğretmen sayısına ve ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2252)  

382. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta taşımalı eğitim kapsamındaki 
öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2253)  

383. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bina 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2254)  

384. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta okullarda madde bağımlılığını önlemeye 
yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2255)  

385. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, okul öncesi eğitime çocuklarını göndermeyen 
velilere uygulanan cezalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2256)  

386. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2257)  

387. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorunlarının 
giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2258)  

388. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorunlarının 
giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2259)  

389. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, eğitim-öğretim ödeneğinin öğretmenler 
haricindeki diğer kurum personeline de verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2260)  

390. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te öğrenci başına gerçekleştirilen 
eğitim harcamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2262)  

391. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, AB Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hibe 
Programına Gaziantep’in alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2263)  

392. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te üreticilerin kullandıkları 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2264)  
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393. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te tarım sigortası uygulamasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2265) 

394. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, yapılması planlanan hızlı tren projesinin 
güzergâhına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2266)  

395. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, kamuya ait lojman ve sosyal tesislere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2267)  

396. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’da tahakkuk eden ve tahsil edilen 
vergi tutarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2268)  

397. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hayvancılık kredisi kullanacak üreticilerin teminat 
sorununun çözümüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2270)  

398. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan yapılan kömür yardımına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi 
(6/2271)  

399. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2273)  

400. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin elektrik, su ve yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2274) 

401. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin elektrik, su ve yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2275)  

402. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2276)  

403. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2277)  

404. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamu alacaklarının affına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2278)  

405. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, imar cezalarının affına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2279)  

406. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, öğretmenlerin askerlik görevlerini bulundukları 
yerde yapmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2280)  

407. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, öğretmen ek ders ücretlerinin tatillerde de 
ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2281) 

408. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’de 1937-1938 yıllarında yapılan askeri 
harekata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2282)  

409. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tarih öğretmeni ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2283)  

410. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, su kaynaklarının korunması için alınan önlemlere 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2284)  

411. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yeşilırmak Nehrinin korunması için alınan 
önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2285) 

412. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İsviçre bankalarında hesabı olan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2286)  

413. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, protestocu gençlere güvenlik güçlerince yapılan 
müdahaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2287)  

414. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/2288)  

415. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehrine yapılması düşünülen tünel projesine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2289)  
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416. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki tarım arazisi miktarı ile DSİ 
raporunda belirtilen arazi miktarının farklı olmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2290) 

417. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalara 
ve ortak tarih kitaplarının yazımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi 
(6/2291) 

418. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Füze Kalkanı Projesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2292) 

419. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir ilköğretim okulunun bina ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2293) 

420. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ziraat mühendislerinin istihdamına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2294) 

421. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Bölge Kalkınma Ajanslarına 
ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/2295)  

422. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kuruluna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi 
(6/2296) 

423. -  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, DDY Genel Müdürlüğünde geçici işçi statüsünde 
çalışanlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2297)  

424. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Avrupa Gençlerde Madde Kullanımı 
Değerlendirme Projesinin uygulanmamasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü 
soru önergesi (6/2298)  

425. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 4-C kapsamına alınan TEDAŞ işçilerinin statüsüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2299)  

426. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hasankeyf’te yapılan define aramalarının 
önlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2300)  

427. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da bulunduğu iddia edilen lahit mezara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2301)  

428. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İhracatçılar Birliği ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/2302)  

429. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Dış Ticaret Müsteşarlığının Eylül-Kasım 2009 
dönemi Avans Tablosuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi 
(6/2303) 

430. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’daki okullarda ilk yardım seti ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2304) 

431. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’da eğitim için ayrılan bütçeye ve okulların 
personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2305) 

432. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, şehit ve gazi yakınlarının 
istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2306) 

433. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş-Ekinözü’ne 
adliye kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2307) 

434. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, hayvan ve et ithalatına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2308) 

435. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ithal edilen koyunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2309) 

436. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bazı ülkelerin damızlık hayvan 
ithal edilen ülkeler listesinden çıkarılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2310) 

437. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Avusturya’dan ithal edilen 
hayvanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2311) 
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438. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli-Çemişgezek Belediyesinin sahte belge 
düzenlediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2312) 

439. -  Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’a aktarılan KÖYDES, BELDES ve İl 
Özel İdaresi ödeneğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2313) 

440. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 
Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin yakınlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2314) 

441. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 
yargı mensuplarının yakınlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2315) 
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1. -  (S. Sayısı: 568) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği Uyum ve Anayasa 
Komisyonları Raporları (1/883) (Dağıtma tarihi: 12.11.2010) (*) (**) (X)  

2. -  (S. Sayısı: 535) Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının 
Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/877) (Dağıtma 
tarihi: 6.7.2010) 

3. - (S. Sayısı: 477) 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 ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/371, 1/101) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (**) (X) 

4. -  (S. Sayısı: 62) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) (X)  

5. -  (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat 
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/781) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 

6. - (S. Sayısı: 522) İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya 
Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/752) (Dağıtma tarihi: 
21.6.2010) (X) 

7. -  (S. Sayısı: 569) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
Arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Cumhuriyetindeki İşbirliği ve Faaliyetleri 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/907) (Dağıtma tarihi: 12.11.2010) (X) 

8. - (S.  Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında 
Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/909) (Dağıtma tarihi: 
12.11.2010) (X)  

9. - (S. Sayısı: 572) Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/711) (Dağıtma tarihi: 23.11.2010) (X) 

10. - (S. Sayısı: 573) Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/847) (Dağıtma tarihi: 23.11.2010) (X) 

11. - (S. Sayısı: 493) Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/439) 
(Dağıtma tarihi: 5.4.2010) (**) (X) 

                                                 
(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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12. - (S. Sayısı: 521) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
(1/869) (Dağıtma tarihi: 18.6.2010) (X) 

13. - (S. Sayısı: 525) Mali Kural Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/891) (Dağıtma tarihi: 25.6.2010) (**) 

14. -  (S. Sayısı: 534) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) Arasında Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/866) (Dağıtma tarihi: 30.6.2010) (X)  

15. -  (S. Sayısı: 563) Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna 
Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/725) (Dağıtma tarihi: 25.10.2010) (X)  

16. - (S. Sayısı: 73) Iraka Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında 
Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) (X)  

17. - (S. Sayısı: 78) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan 
Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/295) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X)  

18. - (S. Sayısı: 80) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/302) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X)  

19. -  (S. Sayısı: 136) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik 
Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (Dağıtma tarihi: 
15.4.2008) (X)  

20. -  (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji 
Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (X)  

21. -  (S. Sayısı: 434) Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 
Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/270) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X)  

22. -  (S. Sayısı: 464) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında 
Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik ve Konsüler Kadro ile İdari ve 
Teknik Personel Yakınlarının İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/659) (Dağıtma tarihi: 
02.02.2010) (X)  
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23. -  (S. Sayısı: 468) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında 
Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Diplomatik, Konsüler, İdari ve Teknik Personelin 
Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/724) (Dağıtma tarihi: 
02.02.2010) (X)  

24. - (S. Sayısı: 489) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Pakistan'da Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Tarafından 
Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/807) (Dağıtma tarihi: 
26.3.2010) (X) 

25. - (S. Sayısı: 491) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri 
Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyon Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir 
İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/677) (Dağıtma tarihi: 01.04.2010) (X) 

26. -  (S. Sayısı: 512) Avrupa Haberleşme Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/700) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2010) (X)  

27. - (S. Sayısı: 513) Türkiye Cumhuriyeti ile Uruguay Doğu Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/727) (Dağıtma tarihi: 11.6.2010) (X) 

28. -  (S. Sayısı: 514) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/763) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2010) (X)  

29. - (S. Sayısı: 520) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının 
Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (Dağıtma tarihi: 17.6.2010) (X) 

30. - (S. Sayısı: 528) Devletlerin Ayda ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini 
Düzenleyen Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/351) (Dağıtma tarihi: 30.6.2010) (X)  

31. - (S. Sayısı: 530) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş 
Köprüsü İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/374) (Dağıtma tarihi: 30.6.2010) (X) 

32. - (S. Sayısı: 562) Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütünün Kuruluşu Hakkında 
Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/644) (Dağıtma tarihi: 25.10.2010) (X) 

33. -  (S. Sayısı: 527) Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı ve Tunceli Milletvekili Kamer 
Genç’in; Cumhurbaşkanlığı Seçimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/787, 2/62) (Dağıtma tarihi: 28.6.2010) (**) (X) 

34. - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 
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35. - (S. Sayısı: 417) Uşak Milletvekili Nuri Uslu’nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (2/325) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 

36. - (S. Sayısı: 577) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/450) (Dağıtma tarihi: 3.12.2010) (X)  

37. - (S. Sayısı: 578) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/695) (Dağıtma tarihi: 3.12.2010) (X) 

38. - (S. Sayısı: 579) Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/840) (Dağıtma tarihi: 3.12.2010) (X) 

39. - (S. Sayısı: 580) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının 
Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2009 
Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/827) (Dağıtma tarihi: 7.12.2010) (X) 

40. - (S. Sayısı: 581) Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/868) (Dağıtma tarihi: 7.12.2010) (X) 

41. - (S. Sayısı: 582) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/343) (Dağıtma 
tarihi:7.12.2010) (X)  

42. - (S. Sayısı: 583) D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari 
Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/448) (Dağıtma tarihi: 7.12.2010) (X) 

43. - (S. Sayısı: 584) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/679) (Dağıtma tarihi: 7.12.2010) (X) 

44. - (S. Sayısı: 585) D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının ve Anılan 
Anlaşmanın Ekini Oluşturan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) 
İlişkin Menşe Kurallarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/778) (Dağıtma tarihi: 7.12.2010) (X) 

45. - (S. Sayısı: 586) Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının 
Doğru Bir Şekilde Uygulanması ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bu Suçlarla 
Mücadele Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/361) (Dağıtma tarihi: 9.12.2010) (X) 
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46. - (S. Sayısı: 228) Bolu Milletvekili Fatih Metin’in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

47. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

48. - (S. Sayısı: 121) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

49. - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı  ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) (X) 

50. - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) (X) 

51. - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 
İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

52. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (Dağıtma 
tarihi: 1.10.2008) 

53. - (S. Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009)  

54. -  (S. Sayısı: 86) Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (Dağıtma tarihi: 27.12.2007)  

55. - (S. Sayısı: 92) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; 
Muhtar Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

56. - (S. Sayısı: 106) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

57. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 
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58. - (S. Sayısı: 122) İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi  (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

59. - (S. Sayısı: 132) Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/116) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

60. - (S. Sayısı: 235) Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/240) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) (X) 

61. -  (S. Sayısı: 139 ve 139’a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu’nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair  Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

62. - (S. Sayısı: 140 ve 140’a 1 inci Ek) Amasya Milletvekili Akif Gülle’nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

63. - (S. Sayısı: 141 ve 141’e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

64. - (S. Sayısı: 142 ve 142’ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

65. - (S. Sayısı: 143 ve 143’e 1 inci Ek) Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu’nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 
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66. - (S. Sayısı: 144 ve 144’e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart’ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

67. - (S. Sayısı: 145 ve 145’e 1 inci Ek) Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan’ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

68. - (S. Sayısı: 146 ve 146’ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca’nın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/109) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

69. - (S. Sayısı: 147 ve 147’ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

70. - (S. Sayısı: 148 ve 148’e 1 inci Ek) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/111) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

71. - (S. Sayısı: 149 ve 149’a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Sadullah Ergin’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

72. - (S. Sayısı: 150 ve 150’ye 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

73. - (S. Sayısı: 151 ve 151’e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/114) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

74. - (S. Sayısı: 152 ve 152’ye 1 inci Ek) Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman 
Pepe’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/115) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

75. - (S. Sayısı: 153 ve 153’e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı’nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

76. - (S. Sayısı: 154 ve 154’e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

77. - (S. Sayısı: 156 ve 156’ya 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

78. - (S. Sayısı: 157 ve 157’ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

79. - (S. Sayısı: 158 ve 158’e 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

80. - (S. Sayısı: 159 ve 159’a 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Er’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/122) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

81. - (S. Sayısı: 160 ve 160’a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/123) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

82. - (S. Sayısı: 161 ve 161’e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/124) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

83. - (S. Sayısı: 162 ve 162’ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair  Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 
4 Milletvekilinin  İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

84. - (S. Sayısı: 163 ve 163’e 1 inci Ek) Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/126) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

85. - (S. Sayısı: 164 ve 164’e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4  
Milletvekilinin İçtüzüğün  133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

86. - (S. Sayısı: 165 ve 165’e 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/128) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

87. - (S. Sayısı: 166 ve 166’ya 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart’ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

88. - (S. Sayısı: 167 ve 167’ye 1 inci Ek) Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

89. - (S. Sayısı: 168 ve 168’e 1 inci Ek) Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun 
Milletvekili Ali Temür’ün  Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazları (3/131) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

90. - (S. Sayısı: 169 ve 169’a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris 
Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail 
Arslan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili 
Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/132) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

91. - (S. Sayısı: 170 ve 170’e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

92. - (S. Sayısı: 171 ve 171’e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

93. - (S. Sayısı: 172 ve 172’ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008,  23.6.2008) 

94. - (S. Sayısı: 173 ve 173’e 1 inci Ek) Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/136) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

95. - (S. Sayısı: 174 ve 174’e 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

96. -  (S. Sayısı: 175 ve 175’e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/138) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

97. -  (S. Sayısı: 176 ve 176’ya 1 inci Ek) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker’in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

98. -  (S. Sayısı: 177 ve 177’ye 1 inci Ek) Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/140) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

99. - (S. Sayısı: 178 ve 178’e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait 
Açba’nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve  Ankara 
Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,  23.6.2008) 

100. - (S. Sayısı: 179 ve 179’a 1 inci Ek) Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/142)  (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,  23.6.2008) 

101. - (S. Sayısı: 180 ve 180’e 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

102. - (S. Sayısı: 181 ve 181’e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

103. - (S. Sayısı: 182 ve 182’ye 1 inci Ek) Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

104. - (S. Sayısı: 183 ve 183’e 1 inci Ek) Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

105. - (S. Sayısı: 184 ve 184’e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

106. - (S. Sayısı: 185 ve 185’e 1 inci Ek) Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

107. - (S. Sayısı: 186 ve 186’ya 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

108. - (S. Sayısı: 187 ve 187’ye 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan’ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

109. - (S. Sayısı: 262) Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/274, 2/272) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

110. - (S. Sayısı: 188 ve 188’e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/151) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 9.7.2008) 

111. - (S. Sayısı: 189 ve 189’a 1 inci Ek) Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver 
Yılmaz’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara 
Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/152) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

112. - (S. Sayısı: 190 ve 190’a 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/153) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,  9.7.2008) 

113. - (S. Sayısı: 191 ve 191’e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Samsun Milletvekili Haluk Koç’un İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/155) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

114. - (S. Sayısı: 192 ve 192’ye 1 inci Ek) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/156) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

115. - (S. Sayısı: 193 ve 193’e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç’un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/157) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

116. - (S. Sayısı: 194 ve 194’e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

117. - (S. Sayısı: 195 ve 195’e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

118. - (S. Sayısı: 196 ve 196’ya 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/160) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

119. - (S. Sayısı: 197 ve 197’ye 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/161) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

120. - (S. Sayısı: 198 ve 198’e 1 inci Ek) İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/162) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

121. - (S. Sayısı: 199 ve 199’a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/163) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

122. - (S. Sayısı: 200 ve 200’e 1 inci Ek) Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

123. - (S. Sayısı: 201 ve 201’e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/165) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

124. - (S. Sayısı: 202 ve 202’ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

125. - (S. Sayısı: 203 ve 203’e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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126. - (S. Sayısı: 204 ve 204’e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

127. - (S. Sayısı: 205 ve 205’e 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/188) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

128. - (S. Sayısı: 206 ve 206’ya 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

129. - (S. Sayısı: 207 ve 207’ye 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/209) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

130. - (S. Sayısı: 208 ve 208’e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/215) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

131. - (S. Sayısı: 209 ve 209’a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

132. - (S. Sayısı: 211 ve 211’e 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

133. - (S. Sayısı: 212 ve 212’ye 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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134. - (S. Sayısı: 213 ve 213’e 1 inci Ek) Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

135. - (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları 
Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

136. - (S. Sayısı: 285) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 
Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan’ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın 
“Katliam” Olarak Tanınması, 26 Şubat’ın “Hocalı Katliamını Anma Günü” Olarak Kabul 
Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/148) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

137. - (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009)   

138. - (S. Sayısı: 440) Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 13 Milletvekilinin; 5179 Sayılı 
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/316) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009)  

139. - (S. Sayısı: 441) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/758) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 

140. - (S. Sayısı: 448) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/1) 
(Dağıtma tarihi : 16.12.2009) 

141. -  (S. Sayısı: 461) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/790) (Dağıtma tarihi: 14.1.2010) (X) 

142. -  (S. Sayısı: 495) Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 3 Milletvekilinin; 351 
Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonları Raporları (2/371) (Dağıtma tarihi: 7.4.2010) (X) 

143. - (S. Sayısı: 500) Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in; Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Değiştirilerek Toprak Bankası Kurulmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/795, 2/529) (Dağıtma tarihi: 24.4.2010) (X) 

144. -  (S. Sayısı: 516) Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı (1/844) (Dağıtma tarihi: 11.6.2010) 
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145. -   (S. Sayısı: 545) Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 2 Milletvekilinin; 
Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37’nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/73) (Dağıtma tarihi: 21.7.2010) (X) 

146. - (S. Sayısı: 550) Kültür ve Turizm Bakanlığının Bazı Taşra Kuruluşlarının İl Özel 
İdareleri ve Belediyelere Devredilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/810) (Dağıtma tarihi: 1.10.2010) (X) 

147. - (S. Sayısı: 560) Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in; 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37’nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/481) (Dağıtma tarihi: 25.10.2010) 

148. -  (S. Sayısı: 566) Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün; Sulama Alanlarında Arazi 
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 
ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/765) (Dağıtma tarihi: 9.11.2010) 

149. - (S. Sayısı: 587) Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/924) (Dağıtma 
tarihi: 10.12.2010) 

150. - (S. Sayısı: 590) Siirt Milletvekili Memet Yılmaz Helvacıoğlu ve 2 Milletvekilinin; 
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İzmir 
Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Kilis Milletvekili Hasan Kara ve 2 Milletvekilinin Benzer 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (2/831, 778, 824) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.2011) (X) 

151. - (S. Sayısı: 592) Güneydoğu Avrupa (GDA) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/392) (Dağıtma tarihi: 13.1.2011) (X) 

152. - (S. Sayısı: 593) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sinematografik Ortak Yapım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/402) (Dağıtma tarihi: 13.1.2011) (X) 

153. - (S. Sayısı: 594) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Demokratik 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/406) (Dağıtma tarihi: 13.1.2011) (X) 

154. - (S. Sayısı: 595) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/424) (Dağıtma tarihi: 
13.1.2011) (X) 

155. - (S. Sayısı: 599) Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/589) (Dağıtma tarihi: 
13.1.2011) 

156. - (S. Sayısı: 591) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti 
Arasında Telif Hakları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/330) (Dağıtma tarihi: 17.1.2011) (X) 

157. - (S. Sayısı: 596) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında 17 Temmuz 1998 Tarihinde Ankarada İmzalanan Sosyal Güvenlik 
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Sözleşmesinin Revizyonu ile İlgili Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/349) (Dağıtma tarihi: 17.1.2011) (X) 

158. - (S. Sayısı: 597) Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/383) (Dağıtma tarihi: 
17.1.2011) (X) 

159. - (S. Sayısı: 598) Türkiye Cumhuriyeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/388) (Dağıtma tarihi: 17.1.2011) (X) 

160. - (S. Sayısı: 600) Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan 
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/334) (Dağıtma tarihi: 21.1.2011) (X) 

161. -  (S. Sayısı: 601) Güney Doğu Avrupada Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının 
Kurulması Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/334) (Dağıtma tarihi: 21.1.2011) (X) 

162. - (S. Sayısı: 602) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/420) (Dağıtma tarihi: 21.1.2011) (X) 

163. - (S. Sayısı: 603) Türkiye ile Mısır Arasında Doğal Gaz Alanında İşbirliğine İlişkin 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/390) (Dağıtma tarihi: 21.1.2011) (X) 

164. - (S. Sayısı: 604) Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp 
Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/394) (Dağıtma tarihi: 
21.1.2011) (X) 

165. - (S. Sayısı: 605) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
ile Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa Entegrasyon Bakanlığı Arasında Avrupa Entegrasyonu Süreci 
Çerçevesinde İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/440) (Dağıtma tarihi: 21.1.2011) (X) 

 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 4

TBMM (S. Sayısı: 477)

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 ve İçişleri ile Plan ve Bütçe

Komisyonları Raporları (1/371, 1/101)

                      
Not: Başkanlıkça; (1/371) esas numaralı Tasarı tali olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri komisyonlarına, esas olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna; (1/101) esas
numaralı Kanun Hükmünde Kararname esas olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

T.C.
Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar 02/10/2007
Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3766
Konu: Yenileme

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi

uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan

LÝSTE
Esas No. Hü küm süz Sayýlan Ka nun Ta sarýsýnýn Adý :
1/736 Dev let le rin Ay da ve Gök Ci sim le rin de ki Fa a li yet le ri ni Dü zen le yen An laş ma ya Ka tıl ma mı zın

Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1062 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Af ga nis tan İslam Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da

Ulus la ra ra sı Ka ra yo lu Ta şı ma cı lı ğı An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na
Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1086 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Su ri ye Arap Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Ken -
di Top rak la rı Ara sı ve Öte sin de Ha va Hiz met le ri ne İliş kin Ha va Ta şı ma cı lı ğı
An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1100 Dı şiş le ri Ba kan lı ğı Ta ra fın dan Tem sil Edi len Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile Fran sız Kal kın ma
Ajan sı Ara sın da Ku ru luş Söz leş me si nin Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı



Esas No. Hü küm süz Sayýlan Ka nun Ta sarýsýnýn Adý :
1/1106 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ve Avus tral ya Ara sın da Ya tı rım la rın Kar şı lık lı Teş vi ki ve Ko run -

ma sı na İliş kin An laş ma ile Ek Pro to ko lün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı

1/1108 Tür ki ye Atom Ener ji si Ku ru mu ile Uk ray na Dev let Nük le er Dü zen le me Ko mi te si Ara -
sın da Nük le er Dü zen le me Ko nu la rın da Tek nik İş bir li ği ve Bil gi De ği şi mi Mu ta ba kat
Zap tı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1130 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lı ğı ile Bah reyn Kral lı ğı Sa na yi ve Ti ca -
ret Ba kan lı ğı Ara sın da Mu ta ba kat Zap tı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı

1/1134 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ulaş tır ma Ba kan lı ğı ile Ko re Cum hu ri ye ti En for mas yon ve Ha -
ber leş me Ba kan lı ğı Ara sın da En for mas yon ve Ha ber leş me Tek no lo ji le ri (EHT) İş bir li ği
İçin Mu ta ba kat Zap tı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1149 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ta rım ve Kö yiş le ri Ba kan lı ğı ve Filistin Ulusal Yönetimi Ta rım
Ba kan lı ğı Ara sın da Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mu ta ba kat Zap tı nın Onay lan ma sı -
nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1150 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ta rım ve Kö yiş le ri Ba kan lı ğı ile Um man Su l tan lı ğı Ta rım ve Ba -
lık çı lık Ba kan lı ğı Ara sın da Mu ta ba kat Zap tı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na
Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1156 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Hol lan da Kral lı ğı Ara sın da Güm rük Mev zu a tı nın
Doğ ru Bir Şekil de Uy gu lan ma sı ve Güm rük Suç la rı nın Ön len me si, So ruş tu rul ma sı ve Bu
Suç lar la Mü ca de le Ko nu la rın da Kar şı lık lı İda ri Yar dım An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın
Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1190 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Kül tür ve Tu rizm Ba kan lı ğı ile Ma ke don ya Cum hu ri ye ti Kül tür
Ba kan lı ğı Ara sın da Ma ke don ya Cum hu ri ye tin de Yer Alan Ba zı Os man lı Dö ne mi Eser -
le ri nin Ona rı mı ve Re kons trük si yo nu na Yö ne lik Ya pı lan Gö rüş me le re İliş kin Mu ta ba kat
Zap tı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1193 Ka mu Fi nans ma nı ve Borç Yö ne ti mi nin Dü zen len me si Hak kın da Ka nun ile Ba zı Ka nun
ve Ka nun Hük mün de Ka rar na me ler de De ği şik lik Ya pıl ma sı na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1243 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Ko lom bi ya Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Kül tür
An laş ma sı ile No ta la rın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı 

1/1247 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Ar na vut luk Cum hu ri ye ti Ba kan lar Ku ru lu Ara sın da
De niz ci lik An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı 

1/1255 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Çin Halk Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Hay van
Sağ lı ğı ve Ka ran ti na Ko nu sun da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun -
du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1258 As ya-Pa si fik Uzay İş bir li ği Ör gü tü (APS CO) Söz leş me si nin Onay lan ma sı nın Uy gun Bu -
lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1263 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ve Avus tral ya Hü kü me ti Ara sın da As ke ri Alan da İş bir -
li ği Çer çe ve An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1270 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile Hır va tis tan Cum hu ri ye ti Ara sın da Sos yal Gü ven lik Söz leş me -
si nin Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1271 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile Kır gız Cum hu ri ye ti Ara sın da Hu ku ki, Ti ca ri ve Ce zai Ko nu lar -
da Ad li İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Ka nun Ta sa rı sı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 477)



Esas No. Hü küm süz Sayýlan Ka nun Ta sarýsýnýn Adý :
1/1273 İller Ban ka sı Ano nim Şir ke ti Hak kın da Ka nun Ta sa rı sı
1/1283 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ve Su u di Ara bis tan Kral lı ğı Hü kü me ti Ara sın da Ya tı -

rım la rın Kar şı lık lı Teş vi ki ve Ko run ma sı na İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun
Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1288 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Tay land Kral lı ğı Hü kü me ti Ara sın da Bi lim sel ve Tek -
no lo jik İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1292 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Yu na nis tan Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da İpsa la Ki pi
Sı nır Ge çiş Böl ge sin de İki Ül ke Ara sın da İkin ci Bir Ka ra yo lu Sı nır Ge çiş Köp rü sü İnşa
Edil me si ne İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1294 Gü ney Do ğu Av ru pa’ da Yük sek Per for mans lı Bir De mir yo lu Ağı nın Ku rul ma sı Ko nu sun da
An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı 

1/1298 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Mo ğo lis tan Hü kü me ti Ara sın da Çev re Ala nın da İş -
bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı 

1/1303 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Su u di Ara bis tan Kral lı ğı Hü kü me ti Ara sın da Ka ra -
yo luy la Yo l cu ve Yük Ta şı ma cı lı ğı nın Dü zen len me si Hak kın da An laş ma nın
Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1308 Kı ta Sa han lı ğın da Bu lu nan Sa bit Plat form la rın Gü ven li ği ne Kar şı Ya sa dı şı Ey lem le rin
Ön len me si ne Da ir Pro to ko le Ait 2005 Pro to ko lü nün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du -
ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1309 De niz de Se yir Gü ven li ği ne Kar şı Ya sa dı şı Ey lem le rin Ön len me si ne Da ir Söz leş me ye
Ait 2005 Pro to ko lü nün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı 

1/1310 Tür ki ye-EFTA Or tak Ko mi te si nin EFTA Dev let le ri ile Tür ki ye Ara sın da An laş ma nın
Dev let Yar dım la rı na İliş kin 18 ve 23. Mad de le ri nin ve II Sa yı lı Eki nin De ğiş ti ril me si ve
X ve XI Sa yı lı Ek le ri nin İpta li ne İliş kin 1/2005 Sa yı lı Ka ra rı nın Onay lan ma sı nın
Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1320 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Um man Sul tan lı ğı Hü kü me ti Ara sın da Ge lir Üze rin den
Alı nan Ver gi ler de Çif te Ver gi len dir me yi Ön le me ve Ver gi Ka çak çı lı ğı na En gel Ol ma An -
laş ma sı nın ve Eki Pro to ko lün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1321 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ve İslam Kal kın ma Ban ka sı Ara sın da Tür ki ye ile Af ri -
ka’ da ki İslam Kal kın ma Ban ka sı Üye si Ül ke ler Ara sın da ki Ti ca ret ve Ya tı rım la rın
Des tek len me si İçin İş bir li ği Hak kın da An la yış Muh tı ra sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu -
lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1322 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ve Bir le şik Arap Emir lik le ri Ara sın da Ya tı rım la rın Kar şı lık lı
Teş vi ki ve Ko run ma sı na İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı

1/1324 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının
Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1325 Av ru pa Or ta Va de li Ha va Tah min le ri Mer ke zi İmti yaz la rı ve Do ku nul maz lık la rı na Da ir
Dü zel til miş Pro to ko le Ka tıl ma mı zın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1326 Av ru pa Or ta Va de li Ha va Tah min le ri Mer ke zi ni Oluş tu ran Dü zel til miş Söz leş me ye
Ka tıl ma mı zın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1332 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ve Bah reyn Kral lı ğı Hü kü me ti Ara sın da Ya tı rım la rın
Kar şı lık lı Teş vi ki ve Ko run ma sı na İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na
Da ir Ka nun Ta sa rı sı
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Esas No. Hü küm süz Sayýlan Ka nun Ta sarýsýnýn Adý :
1/1333 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Bah reyn Kral lı ğı Ara sın da De niz ci lik An laş ma sı nın

Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1335 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Sağ lık Ba kan lı ğı ve Su u di Ara bis tan Kral lı ğı Sağ lık Ba kan lı ğı Ara -

sın da Sağ lık Ala nın da Mu ta ba kat Zap tı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı

1/1336 Türkiye ile Mısır Arasında Doğal Gaz Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının
Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1339 Pen dik Kent sel Dö nü şüm ve İle ri Tek no lo ji Par kı Pro je si Ka nu nu Ta sa rı sı
1/1341 Gü ney do ğu Av ru pa (GDA) Kül tür Ba kan la rı Kon se yi Şart na me si nin Onay lan ma sı nın

Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1345 Ko o pe ra tif ler Ka nu nun da De ği şik lik Ya pıl ma sı na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1346 Bi yo tıp Araş tır ma la rı na İliş kin İnsan Hak la rı ve Bi yo tıp Söz leş me si ne Ek Pro to ko lün

Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1347 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ge nel kur may Baş kan lı ğı ile Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri Sa vun ma

Ba kan lı ğı Ara sın da Sa vun ma Uzay İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu -
lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1348 Be şin ci Dün ya Su Fo ru mu Or ga ni zas yo nu İçin Çer çe ve An laş ma ile Be şin ci Dün ya Su Fo -
ru mu An laş ma Mek tu bu nun Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1351 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Bir leş miş Mil let ler (BM) Gı da ve Ta rım Ör gü tü
(GTÖ) Ara sın da GTÖ Or ta As ya Alt Böl ge Ofi si An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun
Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1352 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti İçiş le ri Ba kan lı ğı ve Pa kis tan İslam Cum hu ri ye ti Hü -
kü me ti İçiş le ri Ba kan lı ğı Ara sın da Eği tim İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun
Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1353 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile İspan ya Kral lı ğı Ara sın da Bi lim sel ve Tek no lo jik İş bir li ği An -
laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1355 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ener ji ve Tabiî Kay nak lar Ba kan lı ğı ile Mo ğo lis tan Sa na yi ve Ti -
ca ret Ba kan lı ğı Ara sın da Pet rol, Do ğal Gaz ve Mi ne ral Kay nak lar Ala nın da İş bir li ği ne
İliş kin Mu ta ba kat Zap tı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1356 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Le ton ya Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da, Eği tim,
Bi lim, Kül tür ve Spor Alan la rın da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun -
du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1358 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile İtal ya Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Si ne ma tog ra fik
Or tak Ya pım An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1359 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ener ji ve Tabiî Kay nak lar Ba kan lı ğı ve Ek va tor Cum hu ri ye ti
Ener ji ve Ma den Ba kan lı ğı Ara sın da Ener ji Sek tö rün de İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan -
ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1361 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Kül tür ve Tu rizm Ba kan lı ğı ile Rus ya Fe de ras yo nu Kül tür ve Si ne ma -
cı lık Fe de ral Ajan sı Ara sın da 2007 Yı lın da Tür ki ye Cum hu ri ye tin de Dü zen le ne cek Rus ya
Fe de ras yo nu Kül tür Yı lı na Yö ne lik Ya pı lan Gö rüş me le re İliş kin Ni yet Muh tı ra sı (Rus ya ’nın
Tür ki ye ’de Kül tür Yı lı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı)

1/1363 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ada let Ba kan lı ğı ile Ar na vut luk Cum hu ri ye ti Ada let Ba kan lı ğı
Ara sın da İş bir li ği Ko nu sun da Pro to ko lün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka -
nun Ta sa rı sı
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Esas No. Hü küm süz Sayýlan Ka nun Ta sarýsýnýn Adý :
1/1364 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Eti yop ya Fe de ral De mok ra tik Cum hu ri ye ti Hü kü me -

ti Ara sın da Ta rım Ala nın da Tek nik, Bi lim sel ve Eko no mik İş bir li ği Pro to ko lü nün
Onaylan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1367 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ada let Ba kan lı ğı ile Fas Kral lı ğı Ada let Ba kan lı ğı Ara sın da İş bir -
li ği Ko nu sun da Pro to ko lün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1370 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Tu nus Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Ma den ci lik
ve Je o lo ji Alan la rın da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı

32747 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ve Ko re Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Tu rizm Ala nın -
da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32748 As ya ’da İş bir li ği ve Gü ven Art tı rı cı Ön lem ler Kon fe ran sı Yaz man lı ğı nın Sta tü sü nün
Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32805 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ta rım ve Kö yiş le ri Ba kan lı ğı ile Avus tral ya Ta rım, Ba lık çı lık ve Or -
man cı lık Ba kan lı ğı Ara sın da ki Ta rım Ala nın da Tek nik, Bi lim sel ve Eko no mik İş bir li ği
Ko nu lu Mu ta ba kat Zap tı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32806 Ka lı cı Or ga nik Kir le ti ci le re İliş kin Stok holm Söz leş me si nin Onay lan ma sı nın Uy gun Bu -
lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32807 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Bur ki na Fa so Hü kü me ti Ara sın da Ge nel İş bir li ği An -
laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32830 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ve Ko so va Öz-Yö ne tim Ge çi ci Ku rum la rı Adı na Ha re -
ket Eden Bir leş miş Mil let ler Ko so va Ge çi ci Yö ne tim Mis yo nu (UM MIK) Ara sın da
Ya tı rım la rın Teş vi ki ve Ko run ma sı na İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu -
lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32831 Ba li na cı lı ğın Dü zen len me si ne İliş kin Ulus lar Ara sı Söz leş me ile Pro to ko le Ka tıl ma mı -
zın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32832 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Be la rus Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Ka ran ti na
ve Bit ki Ko ru ma Ala nın da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na
Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32833 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Bur ki na Fa so Hü kü me ti Ara sın da Ti ca re tin Ge liş ti -
ril me si ve Eko no mik ve Tek nik İş bir li ği An laş ma Pro to ko lü nün Onay lan ma sı nın Uy gun
Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32834 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ada let Ba kan lı ğı ile Bul ga ris tan Cum hu ri ye ti Ada let Ba kan lı ğı
Ara sın da İş bir li ği Ko nu sun da Pro to ko lün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka -
nun Ta sa rı sı

32851 Tür ki ye  Cum hu ri ye ti  Hü kü me ti  ile  Bul ga ris tan  Cum hu ri ye ti  Hü kü me ti  Ara sın da
Svi len grad-Ka pı ku le De mir yo lu Sı nır Ge çi şi Fa a li yet le ri nin ve Ka pı ku le Sı nır Mü ba de le
Garın da ki De mir yo lu Sı nır Hiz met le ri nin Dü zen len me si ne İliş kin An laş ma nın Onay lan -
ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32852 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile Mol do va Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Ve te ri ner lik Ala nın -
da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32853 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile Gür cis tan Ara sın da Ter cih li Ti ca ret An laş ma sı nın Onay lan ma -
sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
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Esas No. Hü küm süz Sayýlan Ka nun Ta sarýsýnýn Adý :
32854 Ba kü-Tif lis-Kars Ye ni De mir yo lu Bağ lan tı sı na İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın

Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
32866 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Türk Kül tür ve Sa nat la rı Or tak Yö ne ti mi (TÜRK SOY)

Ara sın da Türk so ya İla ve Ar sa Tah si si Hak kın da Pro to ko lün Onay lan ma sı nın Uy gun
Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32867 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Fe de ral De mok ra tik Eti yop ya Cum hu ri ye ti Hü kü me ti
Ara sın da Tu rizm Ala nın da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na
Da ir Ka nun Ta sa rı sı

32868 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Bir leş miş Mil let ler Gı da ve Ta rım Ör gü tü Ara sın da
Hü kü met le ra ra sı Ta hıl Gru bu 31 in ci Otu ru mu ve Hü kü met le ra ra sı Pi rinç Gru bu 42 nci
Otu ru mu Or tak Top lan tı sı na İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na
Da ir Ka nun Ta sa rı sı
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T.C.
Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar 01/12/2006
Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-780/5537

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26/06/2006 tarihinde  kararlaştırılan “İller

Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan

GENEL GEREKÇE
1945 yılında il özel idareleri, belediyeler ve köy idareleri ile bunlara bağlı idarelerin hizmetlerini

ve yatırımlarını desteklemek amacıyla söz konusu idarelerin ortaklığıyla kurulan iller Bankası bir
yandan kredi müessesesi olarak faaliyet gösterirken diğer taraftan da anılan idareler adına ve onların
talepleri üzerine yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ancak bu durum, Bankanın asli faaliyetinin
tam olarak anlaşılamamasına sebep olmuş ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi olmasına rağmen,
bu Kanun hükümlerini 4759 sayılı İller Bankası Kanunu çerçevesinde yerine getiremediğinden
hukuki yönden birtakım sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. 

İller Bankasının değişen dünya ve Türkiye şartlarına uyması, daha verimli ve etkin bir hizmet
üretimini sağlayabilmesi için yeniden yapılanma ihtiyacının 2001 -2005 yıllarını kapsayan Sekizinci
Beş Yıllık Kalkınma Planında gündeme gelmesiyle birlikte, Banka yeniden yapılanma aşamasına
girmiştir. Bu doğrultuda Banka il özel idareleri ve belediyelerin yapım işleriyle ilgili faaliyetlerinden
büyük ölçüde çekilmiş, il özel idaresi ve belediyelerin her türlü kredi taleplerine cevap verecek bir
yapılanma ve uygulama sürecine girmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile birlikte hazırlanmış olan Bankaya ilişkin stratejik
planda Bankanın misyonu; "Yerel yönetimlere, kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla
uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve
teknik destek vermek yoluyla sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda bulunmak." şeklinde, vizyonu
ise; "Modern kentlerin geliştirilmesi sürecine katılan, hizmet kalitesi kanıtlanmış uluslararası bir
yatırım bankası olmak." şeklinde belirlenmiştir. 

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda İller Bankasının çağdaş bankacılık ilkelerine göre
faaliyette bulunması, konusunda uzmanlaşmış bir kalkınma ve yatırım bankasına dönüştürülmesi
zorunluluğu doğmuştur. Bu çerçevede Bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanununa uygun olarak
faaliyet alanları, organizasyonu, personel politikası ve istihdam şekli yeniden düzenlenerek anılan
Kanuna uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir. 

Ayrıca, mevcut yapıda, sermayedarların aynı zamanda kredi müşterisi olması rasyonel karar
almayı ve Bankanın, gerçek anlamda bir banka gibi faaliyet göstermesine engel teşkil ettiği
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anlaşıldığından sermaye yapısının değiştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bankaya ait sermaye
katkı paylarının genelde il özel idarelerine ve belediyelere genel bütçeden yapılan katkılardan
oluşması ve dolayısıyla Hazine kaynaklarından aktarıldığı göz önüne alındığında, Bankanın daha
rasyonel ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak faaliyet gösterebilmesi için
hisse paylarının bedelsiz olarak Hazineye devri öngörülmüştür. 

Bu çerçevede Tasarı ile; İller Bankasının tüm iş ve işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi
olarak, olanakları ölçüsünde yerel yönetimlerin her türlü kredi ihtiyaçlarını karşılayan ve bankacılık
işlemlerine aracılık eden, bunlar için projeler üreten, danışmanlık hizmeti veren ve anonim şirket
şeklinde yapılanan, Bankacılık Kanununa göre örgütlenen, çağdaş bankacılık esaslarına göre faaliyet
gösteren ve yukarıda belirtilen görev alanlarında uzmanlaşmış bir kalkınma ve yatırım bankasına
dönüşmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanununda kalkınma ve yatırım bankaları için

öngörülen ilkelere uygun olarak il özel idaresi, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üye
oldukları mahalli idare birliklerinin kredi ihtiyaçlarını bankacılık ilke ve kuralları doğrultusunda
karşılayan, mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirip danışmanlık hizmeti veren, Kanun
ile düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve merkezi Ankara'da
bulunan, Başbakanlıkla ilgili, anonim şirket şeklinde faaliyet gösterecek İller Bankası Anonim
Şirketinin kurulması hüküm altına alınmıştır. 

Madde 2- Madde ile; Bankanın sermayesinin her biri 1,00 Yeni Türk Lirası itibari değerde
3.000.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış olan 3.000.000.000,00 Yeni Türk Lirası olduğu ve
sermayenin tamamının Hazineye ait olup, Genel Kurul kararıyla artırılabileceği düzenlenmiştir. 

Ayrıca, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde belirtilen bir anonim şirketin
kuruluşunda en az beş kurucunun bulunması şartının sermayenin tamamının Hazineye ait olması
nedeniyle Banka hakkında uygulanmayacağı öngörülmüştür. 

Madde 3- Madde ile; Bankanın organları düzenlenmiştir. Genel Kurulun Banka hissedarlarından
oluşacağı ve Kanun hükümleri saklı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görev
yapacağı öngörülmüş olup, Yönetim Kurulunun Genel Kurula karşı sorumlu karar organı olduğu ve
yedi üyeden oluşacağı, Genel Müdürün aynı zamanda Yönetim Kurulunun üyesi olacağı, Yönetim
Kurulunun kalan altı üyesinin ise Genel Kurul tarafından seçileceği, yemin töreni sonrasındaki ilk
toplantıda Yönetim Kurulunun aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı olarak ve Genel Müdür
dışındaki bir üyeyi ise Başkan Vekili olarak seçeceği hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için Bankacılık Kanununda belirtilen şartları
taşımanın zorunlu olduğu, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin üç yıl olduğu, süresi sona
erenlerin tekrar seçilebileceği, süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde üyeliğe seçilmede Türk
Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. 

Maddede; Bankanın Denetim Kurulunun üç üyeden oluşacağı, Denetim Kurulu üyelerinin
hissedarlarca önerilen adaylar arasından Genel Kurulca seçileceği, Denetçilerde Yönetim Kurulu
üyeleri için gereken şartlar aranacağı, Denetçilerin, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre
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çalışacağı, Denetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç yıl olup, süresi sona erenlerin tekrar
seçilebileceği, süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin
uygulanacağı ve Banka Genel Müdürünün Bankacılık Kanununda belirtilen şartları taşıması gerektiği
ve ortak kararname ile atanacağı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığının aynı kişi tarafından
icra edilemeyeceği hususları da öngörülmüştür. 

Madde 4- İller Bankasının, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan diğer kamu
bankalarındaki uygulamalara paralel olarak anonim şirket şeklinde yeniden yapılanması
öngörüldüğünden madde ile; buna uygun olarak Banka personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli statüde
çalışması ile personelin hizmete alınma, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma, görev
ve yetkileri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayılarının Devlet Personel Başkanlığının görüşü
üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. 

Maddede Banka personelinin mali ve sosyal hakları ile sözleşme esaslarının Yönetim Kurulu
tarafından belirlenmesi ancak, ödemelerin üst sınırının Yüksek Planlama Kurulunca Banka için
belirlenecek üst sınırı aşmaması ve Banka personelinin sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununa tabi olması hususları da düzenlenmiştir. 

Madde 5- Madde ile Bankanın Kanunda yer alan hususlar dışında 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu hükümlerine tabi olacağı ve Bankaya bedeli ödenmeden bir görev verilemeyeceği hüküm
altına alınmıştır. 

Ayrıca, Kanunun amacı genel çerçeveyi belirlemek olduğundan sektördeki diğer kamu
bankalarında olduğu gibi Bankanın çalışma konuları, organları, sermaye miktarı, hisseleri, hesapları,
gelirleri, kâr, kontrollük ve sigorta hizmet gelirlerinin dağıtımı ile Kanunda Bankanın işleyişi ile
ilgili hüküm bulunmayan diğer hususların ana sözleşme ile düzenleneceği öngörülmüştür. 

Diğer taraftan; Bankanın müşteri profili ve bunların mali ve hukuki yapıları ve tabi oldukları
kanunlar dikkate alınarak 5411 sayılı Bankacılık Kanununun karşılıklar ve diğer koruyucu
hükümlerinin Banka hakkında uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6- Madde ile 4759 sayılı İller Bankası Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Banka sermayesini oluşturan il özel idareleri ve belediyelerin sermaye katkı
paylarının genellikle genel bütçeden anılan idarelere ödenen paydan, dolayısıyla Hazine
kaynaklarından aktarıldığı dikkate alınarak Banka hisselerinin başka bir işleme gerek kalmaksızın ve
bedelsiz olarak Hazineye devredilmiş sayılması ve devir işlemlerinde Bankacılık Kanununun 18 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen devir alınan hisselerin nominal bedelinin % l'i tutarında devir
payının fona yatırılması hususunun uygulanmaması hüküm altına alınmıştır. 

Geçici Madde 2- Bankanın itibari ve ödenmiş sermayesi arasındaki farkın karşılanmasında,
sermayenin Hazinece karşılanacağı dikkate alınarak Bankacılık Kanununun amir hükmü olan
sermayenin nakden ödenmesine ilişkin hükümlerin uygulanmaması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 3- Bankanın ana sözleşmesinin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay
içinde yapılacak ilk Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girmesi ve Genel Kurulda Bankanın yeni
yapısı doğrultusunda Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesine kadar, mevcut Yönetim ve
Denetim Kurulu üyelerinin görevlerinin devam etmesi öngörülmüştür. 
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Geçici Madde 4- Madde ile; Kanun çerçevesinde yapılacak işlemler ile bu işlemlere ilişkin
kâğıtların her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutulması ve ticaret siciline tescilden ücret
alınmaması suretiyle malî tasarrufun yanı sıra işlemlerin de hızlandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca;
Banka hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin (c)
bendinin uygulanmayacağı öngörülmüştür. 

Geçici Madde 5- Madde ile Bankanın yeni statüsü göz önünde bulundurularak mevcut
personeline yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

Geçici Madde 6- Kaldırılan İller Bankasının tüm hak ve mükellefiyetlerinin yeni kurulan İller
Bankası Anonim Şirketine intikal etmesi ve diğer mevzuat ile İller Bankası Genel Müdürlüğüne
yapılmış olan tüm atıfların İller Bankası Anonim Şirketine yapılmış sayılması öngörülmüştür. 

Ayrıca, İller Bankası Genel Müdürlüğünün üçüncü kişilere karşı yükümlülükleri ve bunlardan
olan hak ve menfaatlerine zarar gelmemesi için, 4759 sayılı Kanun uyarınca İller Bankası tarafından
ihale edilen veya halen Bankanın kontrollüğünde yürütülmekte olan, belediye ve il özel idarelerine
ait yapım, mal alım, hizmet ve danışmanlık işleri sonuçlanıncaya kadar 4759 sayılı İller Bankası
Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın uygulanmasına devam olunacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 7- Yürürlük maddesidir.

Madde 8- Yürütme maddesidir.
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298 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
T.C.

Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar 22/12/1987

Genel Müdürlüğü
Sayı: K.K.Gn. Md. 07/101-1/336/05742

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
"190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki

Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmi
Gazete'de yayımlanmış ve Anayasa'nın 91 inci maddesi uyarınca ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim.

Turgut Özal
Başbakan

GEREKÇE
İller Bankası Genel Müdürlüğünün iştiraklerinden Simel Limited Şirketi Genel Müdürlüğü

Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinin kararıyla feshedilmiştir. 

Mezkûr Mahkemenin kararına  göre, adıgeçen Şirketin bütün mal varlığı İller Bankası Genel
Müdürlüğüne geçeceğinden ve yapmakta olduğu içme suyu, yapı ve kanalizasyon gibi alt yapı
hizmetleri de adıgeçen Banka tarafından yürütüleceğinden kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye bağlı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılarak iptal edilmektedir. 

Ayrıca, feshedilen Şirkette halen çalışan kamu personeli Bankaya alınacağından
mağduriyetlerinin önlenmesi için çeşitli unvan, sınıf ve dereceden 102  kadro ihdas edilerek 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (III) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmesi
öngörülmektedir. 
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190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerden Simel Limited Şirketi Genel
Müdürlüğüne ait bölümün iptali ile İller Bankası Genel Müdürlüğü bölümünde değişiklik yapılması;
12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı Kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca  8/12/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerden Simel Limited Şirketi
Genel Müdürlüğüne ait bölüm iptal edilmiştir.

MADDE 2- İller Bankası Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere
ilişik listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı III
sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

MADDE 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cumhurbaşkanı

Kenan Evren
Başbakan V. Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. Devlet Bakanı V.

İ. K. Erdem İ. K. Erdem A. Karaevli
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

H. C. Güzel M. V. Dinçerler A. Tenekeci
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

M. T. Titiz A. Karaevli A. Bozer
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı

H. Ertem Z. Yavuztürk A. Selçuk
Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bak. Milli Eğt. Gençlik ve Spor Bak.

V. Halefoğlu A. K. Alptemoçin M. Emiroğlu
Bayındırlık ve İskân Bak. Sağ. ve Sos. Yard. Bak. Ulaştırma Bakanı

İ. S. Giray M. Kalemli İ. Pekel
Tarım, Orman ve Köyişleri Bak. Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. Sanayi ve Ticaret Bakanı

H. H. Doğan M. M. Taşçıoğlu H. C. Aral
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. Kültür ve Turizm Bakanı

S. N. Türel A. M. Yılmaz
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298 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvel
III SAYILI CETVEL

KURUMU: İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
TUTULAN

SERBEST KADRO KADRO
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM
                                                                                                                                                               

GİH APK Uzmanı 1 3 - 3
” ” 2 6 - 6
” ” 3 4 - 4
” Şef 4 7 - 7
” ” 5 7 - 7
” ” 6 3 - 3
” Memur 5 5 - 5
” ” 6 2 - 2
” ” 7 4 - 4
” ” 8 1 - 1
” ” 9 3 - 3
” ” 11 1 - 1
” ” 12 1 - 1
” Santral Memuru 6 1 - 1
” ” 9 1 - 1
” Veznedar 7 2 - 2
” Daktilograf 7 1 - 1
” ” 8 1 - 1
” ” 9 4 - 4
” ” 10 4 - 4
” ” 11 1 - 1
” ” 12 1 - 1
SH Hemşire 5 1 - 1
TH Mühendis 1 3 - 3
” ” 2 4 - 4
” ” 3 5 - 5
” ” 4 1 - 1
” ” 5 3 - 3
” Mimar 1 1 - 1
” ” 4 1 - 1
” Tekniker 1 2 - 2
” ” 2 1 - 1
” ” 5 1 - 1
” ” 7 1 - 1
YH Hizmetli 7 4 - 4
” ” 8 2 - 2
” ” 9 2 - 2
” ” 10 1 - 1
” ” 12 1 - 1
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III SAYILI CETVEL

KURUMU: İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

TUTULAN

SERBEST KADRO KADRO

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM                                                                                                                                                                

TH Mühendis 2 2 - 2

” Tekniker 1 1 - 1

” Tekniker 5 2 - 2
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İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçişleri Komisyonu 2/11/2007
Esas No.: 1/371

Karar No.: 3

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca, 1/12/2006 tarihinde 22 nci Dönem TBMM Başkanlığına sunulan, “İller

Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı” söz konusu dönemde sonuçlandırılamadığından
hükümsüz sayılmış ve 2/10/2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca, Başkanlığınıza, Tasarının yenilendiği
bildirilmiştir. Tasarı, 16/10/2007 tarihinde Başkanlığınızca esas Komisyon olarak Plan ve Bütçe
Komisyonuna, tali komisyon olarak da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilmiş; Komisyonumuz 31/10/2007 tarihli ikinci
toplantısında, İçişleri, Maliye ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip
görüşmüştür.

İller Bankası, 4759 sayılı İller Bankası Kanunu çerçevesinde yatırımcı bir kuruluş olarak
görülürken, diğer taraftan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine tabidir. Bu nedenle özellikle
Bankacılık Kanunu hükümlerini yerine getirme konusunda hukuki sorunlarla karşılaşmaktadır. Öte
yandan Banka Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla birlikte il özel idareleri ve belediyelerin yapım
işleriyle ilgili faaliyetlerinden büyük ölçüde çekilerek kredi taleplerine cevap verecek bir yapılanma
ve uygulama sürecine girmiştir. Böylece İller Bankasının çağdaş bankacılık ilkelerine göre faaliyette
bulunması konusunda uzman bir yatırım ve kalkınma bankasına dönüştürülmesi zorunluluğu
doğmuştur. Bu bağlamda Tasarıyla İller Bankasının faaliyet alanları, organizasyonu personel
politikası ve istihdam şekli yeniden düzenlenerek 5411 sayılı Bankacılık Kanununa uyumlu hale
getirilmesi hedeflenmiştir. Buna göre anonim şirket unvanı alacak olan İller Bankası, belediyelerin
işlerini bizzat yapmak yerine, mahalli idarelerin finansman ihtiyacını karşılayan, mahalli müşterek
hizmetlere ilişkin projeler geliştiren ve bu idarelere danışmanlık hizmeti veren, teknik bankacılık
yapan bir kurum haline getirilmektedir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, Tasarı genel olarak uygun bulunmuş, ancak
bazı hususların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Komisyon üyelerimiz
tarafından, Tasarıda gözden geçirilmesi gerektiği ileri sürülen hususlar şöyle özetlenebilir: 

• Bankanın hissedarı değişeceğine göre belediye ve il özel idareleri ile İller Bankası arasındaki
iletişimin nasıl sağlanacağı hususu açık değildir. 

• Bankaya bedeli ödenmeden görev verilemeyeceğine ilişkin hükmün ne anlama geldiği kapalıdır.
• Tasarı hazırlanırken yerel yönetim birliklerinden yeteri kadar görüş alınmamıştır. 
• Kredi verme usulleri açıkça belirlenmelidir.
• Belediyelerin bütçelerine göre şimdiye kadar ödenen sermaye paylarının ne olacağı hususu

Tasarıda belirtilmemektedir. Ortaklık payı kesilmiş olup da sonradan tüzel kişiliğini kaybetmiş
belediyelerin ortaklık paylarının tespiti ile ortaklık paylarının hangi rakam üzerinden iade edileceği
tartışma konusu olacaktır.

• Belediyelerin mevcut borçlanmaları hususunda en azından geçici maddelerde düzenleme
yapılmalıdır. 
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• Bankanın belediyelere ve il özel idarelerine olan teminat borçlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek
hukuki sorunları önlemek amacıyla hüküm konulmalıdır. 

• İller Bankası, gerçekten bankacılık yapacaksa 5411 sayılı Bankacılık Kanununun bütün
hükümlerine tabi olmalıdır. 

• Tasarı çok genel hükümler içermektedir. Teşkilatlanmayla ilgili düzenlemeler içermelidir. Alt
düzenlemelere çok ihtiyaç duyulması nedeniyle kurumsallaşma sorunu yaşanabilir. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra Tasarı ile gerekçesi
benimsenmiştir. 

Komisyonumuz Tasarı üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan, İçtüzüğün 23
üncü maddesi uyarınca, belirtilen önerilerle birlikte, Komisyonumuzun uygunluk görüşünün esas
komisyona bildirilmesiyle yetinilmesi kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü

Tevfik Ziyaeddin Akbulut Feyzullah Kıyıklık Selami Uzun
Tekirdağ İstanbul Sivas

Kâtip Üye Üye

Ayşe Türkmenoğlu Ali Küçükaydın Bekir Aksoy
Konya Adana Ankara

Üye Üye Üye

Mehmet Cemal Öztaylan Muhammet Rıza Yalçınkaya Emin Nedim Öztürk
Balıkesir Bartın Eskişehir

Üye Üye Üye

Mehmet Erdoğan Hasan Özdemir Ali Temür
Gaziantep Gaziantep Giresun

Üye Üye Üye

Abdulhadi Kahya Abdulaziz Yazar Recep Koral
Hatay Hatay İstanbul

(İmzada bulunamadı)

Üye Üye Üye

Süleyman Çelebi Mustafa Enöz Ali Oksal

Mardin Manisa Mersin

(İmzada bulunamadı)

Üye Üye 

M. Nuri Yaman Recep Yıldırım
Muş Sakarya
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu 26/2/2010
Esas No.: 1/371, 1/101

Karar No.: 14

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca 1.12.2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan,

ancak milletvekili genel seçimleri nedeniyle 22 nci Dönemin sonra ermesi üzerine İçtüzüğün 77 nci
maddesi uyarınca kadük olan ve 23 üncü Dönemde 60 ıncı Hükümet tarafından yenilenerek, yeni-
lendiği 2.10.2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça
16.10.2007 tarihinde tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu ile İçişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen
(1/371) esas numaralı “İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı”, Komisyonumuzun
11.11.2009 tarihinde yaptığı 10 uncu birleşiminde, Hükümeti temsilen Bayındırlık ve İskan Bakanı
Mustafa DEMİR ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı
ve İller Bankası Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımıyla görüşülmeye başlanmış; ancak,
Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce, verilen bir önerge doğrultusunda Tasarının
daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Bilindiği gibi, il özel idareleri, belediyeler ve köy idareleri ile bunlara bağlı idarelerin hizmet-
lerini ve yatırımlarını desteklemek üzere 1945 yılında İller Bankası kurulmuştur. İller Bankası, ku-
ruluşu itibariyle hem kredi müessesi olarak faaliyette bulunmakta hem de yerel yönetim organlarının
talebi üzerine yatırım faaliyetleri yapmaktadır. Banka, yerel yönetimlere yönelik destek ve dan-
ışmanlık hizmetlerini de yürütmektedir. Banka, 4759 sayılı İller Bankası Kanununun yanı sıra
19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa da tabi bulunmaktadır. Yerine getirdiği hiz-
metlerin niteliği düşünüldüğünde, sıradan bir bankadan daha çok bir kalkınma ve yatırım bankası
özellikleri gösteren İller Bankası, 5411 sayılı Kanun hükümlerini 4759 sayılı Kanun çerçevesinde ye-
rine getiremediğinden bir takım hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik ve sosyal değişmeler doğrultusunda Bankanın yü-
rüttüğü faaliyetlerin çağdaş yerel yönetim anlayışına göre yeniden tanımlanmasına yönelik çalışma-
lar başlatılmıştır. Bu çerçevede Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Bankanın yeniden yapılan-
dırılmasına yönelik bazı öneriler yer almıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazır-
lanan stratejik planda Bankanın misyonu; yerel yönetimlere, kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi
amacıyla proje üretmek, danışmanlık hizmeti vermek ve kredi sağlamak, vizyonu ise; modern kent-
lerin geliştirilmesi sürecine katılan, hizmet kalitesi kanıtlanmış, uluslararası bir yatırım bankası ola-
rak hizmet vermek şeklinde ifade edilmiştir. Bu öneriler doğrultusunda Banka yeniden yapılanma
sürecine girmiş, il özel idareleri ve belediyelerin yapım işleriyle ilgili faaliyetlerinden büyük ölçüde
çekilmiş, il özel idareleri ve belediyelerin her türlü kredi taleplerine cevap verecek bir yapılanma ve
uygulama sürecine girmiştir.

Diğer yandan, İller Bankasının kredi müşterilerinin aynı zamanda sermayedarları olması sebe-
biyle, Banka rasyonel kararlar alamamakta ve gerçek bir banka gibi faaliyette bulunamamaktadır.
Bu sakıncanın giderilmesi amacıyla bankacılık anlayışına uygun olarak Bankada bulunan hisse pay-
larının Hazineye devredilmesi gerekmektedir. 
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Bankanın kendisinden beklenen hizmetleri etkin bir şekilde sunabilmesi için tüm iş ve işlemle-
rinde özel hukuk hükümlerine tabi olarak, kaynakları ölçüsünde yerel yönetimlerin kredi taleplerini
karşılayan, faaliyet konusu ile ilgili alanlarda yerel yönetimlere danışmanlık ve projelendirme
hizmeti verebilen anonim şirket statüsüne sahip, Bankacılık Kanununa göre örgütlenen ve çağdaş
Bankacılık faaliyetlerini yerine getiren bir kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmesi ihtiyacı ortaya
çıkmış bulunmaktadır.  

Tasarı ile;
- İller Bankasının; 5411 sayılı Bankacılık Kanununda kalkınma ve yatırım bankaları için öngö-

rülen ilkelere uygun olarak anonim şirket statüsünde yeniden yapılandırılması, bu çerçevede Bankanın
tabi olacağı hukuki mevzuata açıklık getirilmesi, organlarının ve bu organlara üye olacaklarda arana-
cak nitelikler ile personelin statüsüne ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi,

- Bankanın anonim şirket halinde yeniden yapılandırılacak olmasından dolayı mevcut İller
Bankası çalışanlarının intibaklarına ilişkin esaslar ile geçiş hükümlerinin düzenlenmesi,

- Belediyeler ve il özel idarelerine ait olan Banka sermayesine dahil olan hisselerin Hazineye
devredilmesi,

- Kaldırılan İller Bankasının tüm hak ve mükellefiyetleri ile halen devam etmekte olan iş ve
faaliyetlerinin yeni kurulan İller Bankası Anonim Şirketine intikal etmesine yönelik olarak geçiş
hükümlerinin düzenlenmesi, 

öngörülmektedir.
Alt Komisyon; 2.12.2009, 16.12.2009, 5.1.2010, 13.1.2010 ve 3.2.2010 tarihlerinde Maliye

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, İller Bankası
Genel Müdürlüğü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Belediyeler Birliği
temsilcilerinin katılımlarıyla yapmış olduğu toplantılarda Tasarı üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapmış
ve bu çalışmalar neticesinde hazırlamış olduğu rapor ve metni Komisyonumuza sunmuştur.

Alt Komisyonda Tasarının;
- Amaç ve kuruluş başlıklı 1 inci maddesi; “Kuruluş” ve “Bankanın amacı ve faaliyet konuları”

başlıkları altında iki ayrı madde olarak düzenlenmesi, Bankanın kuruluşunun 1 inci madde olarak;
Bankanın amacını kapsayan hükümlerin ise 3 üncü maddenin birinci fıkrası olarak yeniden düzenlen-
mesi ve Bankanın faaliyet konularının ikinci fıkra olarak ayrıntılı bir şekilde tadat edilmesi suretiyle,

- Tasarıda terim ve kavram birliğinin sağlanması ve tekrarlardan kaçınılması amacıyla “Tanımlar”
başlığı altında bir düzenlemenin metne 2 nci madde olarak eklenmesi ve diğer maddelerin teselsül
ettirilmesi suretiyle,

- Sermaye başlıklı 2 nci maddesi; madde başlığının “ortaklık yapısı ve sermaye” şeklinde deği-
ştirilmesi; Bankanın sermayesinin 9.000.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesi; Bakanlar Kuruluna
bu miktarı beş misline kadar artırabilme yetkisinin tanınması; sermayenin nama yazılı hisseye ayrıl-
ması ve bu hisselerin Hazineye ait olması hükmünün metinden çıkarılması; sermaye tavanına ulaşın-
caya kadar Bankanın sermayesine hangi kaynaklardan ne miktarda bir tutarın ekleneceğinin tadat
edilmesini teminen 4 üncü madde olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 3 üncü maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda Bankanın
organlarının ve bu organların görevlerinin ayrı bir bölüm altında ve farklı maddeler içerisinde dü-
zenlenmesi gerekliliği nedeniyle, maddede yer alan hükümlerin bir kısmının metinden çıkarılması,
bir kısmının değiştirilerek veya aynen ilgili maddeler içerisine dercedilmesi suretiyle, 
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- İl genel meclisleri, belediye meclisleri, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ile
Hazine Müsteşarlığının da temsilini sağlayacak şekilde Banka Genel Kurulunun oluşumuna ilişkin
hükümler içeren bir düzenlemenin metne 5 inci madde olarak eklenmesi suretiyle,

- Banka Genel Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen bir hükmün metne 6 ncı madde
olarak eklenmesi suretiyle, 

- Banka Yönetim Kurulunun sorumluluğunu, oluşumunu, görev süresini, Yönetim Kurulu
üyeliklerinin sona ermesini ve Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerini belirleyen bir düzenlemenin
metne 7 nci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini ayrıntılı bir şekilde tadat eden bir düzenlemenin
metne 8 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- Denetim Kurulunun oluşumunu, üyelerin atanmasını, niteliklerini ve Denetim Kurulunun
görev süresini belirleyen bir düzenlemenin 3 üncü maddenin ilgili hükümlerini de içerecek şekilde
metne 9 uncu madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- 3 üncü maddede yer alan ve Genel Müdüre ilişkin düzenlemeyi öngören hükmün redaksiyona
tabi tutulması ve Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığının aynı kişi tarafından icra edile-
meyeceği hususunun metinden çıkarılarak metne 10 uncu madde olarak eklenmesi suretiyle,

- 4 üncü maddesi; birinci ve ikinci fıkraları 11 inci madde olarak aynen; Banka personelinin ücret
ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esaslarının belirlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren
üçüncü fıkrası, bu nitelikteki hakların Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belir-
lenmesi ve ödemeler arasına ikramiyenin de ilave edilmesi yönünde değiştirilerek; Banka personelinin
sosyal güvenlik açısından tabi olduğu kanuna atıf yapan dördüncü fıkrası, sosyal güvenlik mevzuatının
5510 sayılı Kanunla tek çatı altında toplanmış olması nedeniyle, anılan Kanuna atıf yapılmak suretiy-
le ve metne mali ve sosyal hakları düzenleyen 12 nci madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- 5 inci maddesi; 

► Birinci fıkrası; Bankanın tabi olacağı kanunlar arasına Türk Ticaret Kanununun da ilave edil-
mesi ve Bankanın genel hükümlere tabi olacağı yönündeki hükmün “diğer kanunların ilgili hüküm-
lerine” şeklinde değiştirilmesi,

► Bankaya bedeli ödenmeden görev verilemeyeceğini düzenleyen ikinci fıkranın madde met-
ninden çıkarılması, 

► Bankanın, yerel yönetimlerin Tasarı kapsamındaki projelerinde kullanılmak üzere, yurt içi ve
yurt dışından temin edilen fon ve hibelerin kullandırılmasına aracılık etmesini ve aracılık işleminin,
kaynakların yerel yönetimlere doğrudan transfer edilmesi veya bu kaynaklardan finanse edilecek
projelerin yürütülmesine yardım şeklinde olabileceğini öngören bir hükmün maddeye ikinci fıkra
olarak ilave edilmesi,

► Banka bilançosuna göre ortaya çıkan safi kârın yüzde 51’inin, köylerin teknik ve sosyal alt-
yapı hizmetlerinin finansmanı, nüfusu 200.000’in altında olan belediyelerin kentsel altyapı projele-
rinin finansmanı ile nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerin anılan projelerinin ayrıca yapımının
finansmanında hibe olarak kullanılmasına imkan sağlayan bir hükmün maddeye üçüncü fıkra olarak
eklenmesi ve müteakip fıkraların buna göre teselsül ettirilmesi,
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► Üçüncü fıkrası; Bankanın çalışma konuları, organları ve sermayesine ilişkin hususlar metne
ayrıca dercedildiğinden, ana sözleşmede düzenlenecek hususlar arasında yer alan “çalışma konuları,
organları, sermaye miktarı” ibarelerinin; sermayenin hisselere bölünmesine ilişkin düzenlemelerin
metinden çıkarılması dolayısıyla da, “hisseleri” ibaresinin fıkra metninden çıkarılması; tahvil ih-
racının ana sözleşmede düzenlenmesi amacıyla “tahvil ihracı” ibaresinin fıkraya ilave edilmesi ve
redaksiyona tabi tutulması suretiyle dördüncü fıkra olarak düzenlenmesi,

► Dördüncü fıkrası, Bankacılık Kanununun Banka hakkında uygulanmayacak hükümleri aras-
ına, hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olmasını düzenleyen 7
nci maddenin (b) bendi ile sermaye artırımlarının ilgili mevzuatla ilâve edilmesine izin verilen kay-
naklar hariç, iç kaynaklara başvurulmadan nakden ödenmesi şartını ve sermaye artırımının Ticaret
Siciline tescil edilmesinde Kurumun uygun görüşünün alınmasını öngören 17 nci maddenin birinci
fıkra hükmünün de ilave edilmesi suretiyle beşinci fıkra olarak düzenlenmesi, 

► Bankanın faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ve özel
hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapmasına imkan sağlayan yeni bir hükmün maddeye altıncı fıkra
olarak eklenmesi, 

► Bankacılık Kanununa aykırı olmamak şartı ile Bankanın çalışma konuları kapsamında yut
dışı projelendirme, danışmanlık ve gayrinakdi kredi verme faaliyetinde bulunabilmesine imkan
sağlayan bir hükmün maddeye yedinci fıkra olarak eklenmesi, 

► Bankanın 6245 sayılı Harcırah Kanunundan; belediye ve il özel idarelerine kullandırdığı kre-
diler bakımından da 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunundan muaf olacağına ilişkin bir hükmün mad-
deye sekizinci fıkra olarak eklenmesi,

► Bankaya, vadesi gelmiş kredi ve diğer alacaklarını belediye ve il özel idareleri paylarından
öncellikli olarak tahsil etme yetkisi veren bir hükmün maddeye dokuzuncu fıkra olarak eklenmesi,

suretiyle 13 üncü madde olarak,

- 6 ncı maddesi; yürürlükten kaldırılan hükümler arasına 8.12.1987 tarihli ve 298 sayılı, 190 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin de ilave edilmesi ve geçici 5 inci maddenin İller
Bankası Genel Müdürlüğüne ait kadroların iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümünden çıkarılmasını öngören birinci fıkra hükmünün
maddeye ikinci fıkra olarak eklenmesi suretiyle 14 üncü madde olarak, 

- Geçici 1 inci maddesi; sermaye paylarının hisselere bölünmesi yönündeki düzenlemenin
Tasarı metninden çıkarılması sebebiyle madde dayanaksız kaldığından, maddenin Tasarı metinden
çıkarılması suretiyle, 

- Sermaye tavanına ulaşıncaya kadar Bankanın ödenmiş sermayesine eklenecek kaynaklar
arasında yer alan ve 2.7.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre her ay Maliye Bakanlığı ve İller Bankası
tarafından dağıtılacak vergi gelirleri paylarının toplamı üzerinden aylık olarak yüzde iki oranında
kesilecek miktarın; fonksiyonları artırılmış Bankanın ilk yıllarda sermaye yapısının güçlendirilmesi
amacıyla ilk üç yıl yüzde 3 olarak uygulanmasını öngören bir hükmün Tasarı metnine geçici 1 inci
madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 
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- Geçici 2 nci maddesi; Bankanın, Bankacılık Kanununun sermaye artırımlarının nakden öden-
mesini öngören 17 nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olduğu hususu 13 üncü maddede
düzenlendiğinden Tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 

- Tasarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 19 uncu
maddesinin (c) bendine göre, Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi ka-
zancın yüzde 60’ının köyler ve nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerin kentsel alt yapı tesislerinin
yapımının finansmanı ile köyler ve nüfusu 100.000’e kadar olan belediyelerin kentsel alt yapı proje-
lendirme hizmetlerinin finansmanında kullanılması hüküm altına alınmakla birlikte, Tasarıyla kap-
samın ve dağıtım oranlarının değiştirilmesi öngörüldüğünden, mevcut projelerin devam etmesi ve
uygulamada çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla anılan hükmün uygulanmasının 31.12.2010
tarihine kadar devam etmesini teminen yeni bir düzenlemenin metne geçici 2 nci madde olarak ilave
edilmesi suretiyle, 

- Geçici 3 üncü maddesi; ikinci fıkrası, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usullere
uygunluğun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulması ve Genel Müdürün görevinin yeni bir
atama yapılıncaya kadar devam edeceği hususunun metne ilave edilmesi suretiyle,

- Geçici 4 üncü maddesi; uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla mua-
fiyetin söz konusu olduğu işlemlere açıklık kazandırılması, ticaret siciline tescil işlemlerinden ücret
alınmayacağına yönelik hükmün madde metninden çıkarılması, 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin (c) bendi için getirilen muafiyetin 5 yıl süreyle sınırlan-
dırılması suretiyle, 

- Geçici 5 inci maddesi; 
► Birinci fıkrası; yürürlükten kaldırılan hükümler başlıklı 14 üncü maddeye ikinci fıkra olarak

ilave edildiğinden madde metninden çıkarılması ve diğer fıkra numaralarının teselsül ettirilmesi
suretiyle, 

► İkinci fıkrası; Bankada sözleşmeli olarak çalışmak isteyen personel açısından Bankanın
uygun görüşünün aranması hükmünün metinden çıkarılması, personelin atama işleminin Tasarının yeni
11 inci maddesinde belirtilen ve Banka personelinin hizmete alınması, nitelikleri, atanma, ilerleme,
yükselme, görevden alınma şekilleri, görev ve yetkileri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve
sayılarının düzenlenmesini öngören yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren 3 ay içinde yapılacağı
şeklinde değiştirilmesi, personelin, atama işlemi yapılıncaya kadar Bankaca statülerine uygun işlerde
çalıştırılmasına yönelik bir ibarenin metne eklenmesi suretiyle,

► Üçüncü fıkrası; sözleşmeli olarak çalışmak istemeyen personelin nakil işlemlerinin 4046 sayılı
Kanun hükümleri uyarınca yapılması, ancak özelleştirme fonundan karşılanması öngörülen ödeme-
lerin Banka tarafından karşılanması yönünde yeniden düzenlenmesi, nakle tabi personelin Devlet
Personel Başkanlığına bildiriminin, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin
çıkmasından itibaren 3 ay içinde yapılmasına yönelik olarak değiştirilmesi, 4046 sayılı Kanun kap-
samında önceden Bankaya nakledilen personelin mevcut haklarının devam etmesi ancak bunlar
hakkında 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yeni bir atama işlemi yapılması durumunda, bu işlemin ye-
ni haklar doğurmayacağına ilişkin bir düzenlemenin fıkra metnine ilave edilmesi suretiyle, 

► Dördüncü fıkrası; uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin önlenmesi, Tasarının hazır-
lanmasından sonra yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanuna uyumun sağlanması, Banka personelinin
emeklilikleri yönünden tabi oldukları mevzuatın ve bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin açık-
lığa kavuşturulması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle,
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► Beşinci fıkrası; personelin naklinin 4046 sayılı Kanuna tabi olarak yapılacağı hususu hüküm
altına alındığından madde metninden çıkarılması ve diğer fıkra numaralarının teselsül ettirilmesi
suretiyle,

► Altıncı fıkrası, Bankada sürekli işçi kadrolarında ve geçici işçi pozisyonlarında çalışanların
mevcut statülerinde çalıştırılmaya devam olunacağı, bunlardan büro hizmetlerinde çalışanlardan
sözleşmeli olarak çalışmak isteyenlerin Bankadaki durumlarına uygun pozisyonlara atanabileceği, bu
şekilde sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat öden-
meyeceği, bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan
toplam hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında belirtilen iş sonu taz-
minatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınacağı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte boş olan
ve boşalacak sürekli işçi kadroları ve geçici işçi pozisyonlarının başka bir işleme gerek kalmaksızın
iptal edilmiş sayılacağı yönünde yeniden düzenlenmesi; 

► Bankada 657 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çal-
ışmakta olanların istihdamına ilişkin bir düzenlemenin maddeye yeni 5 inci fıkra olarak ilave edil-
mesi suretiyle, 

► Banka personeliyle yapılacak ilk sözleşmenin iki yıllık süreyle yapılmasını öngören bir hük-
mün maddeye yeni altıncı fıkra olarak ilave edilmesi suretiyle,

► Emekliliği hak etmiş banka personelini emekliliğe teşvik etmek amacıyla, emekli ikramiye-
leri veya kıdem tazminatlarının yüzde 30 fazlasıyla ödenmesini öngören bir düzenlemenin maddeye
yeni yedinci fıkra olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- Geçici 6 ncı maddesi; birinci fıkrası, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi
amacıyla İller Bankası Anonim Şirketine geçecek hak ve yükümlülükler gibi hususların arasına, ala-
cak ve borçların, İller Bankası leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar ve icra takiplerine ilişkin
bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçların da dahil edilmesi ve davalar ile icra takiplerinin
İller Bankası Anonim Şirketi husumetiyle yürütüleceğine ilişkin bir hükmün ilave edilmesi; ikinci
fıkrası kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usullere uygunluğun sağlanması amacıyla re-
daksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 7 nci maddesi; geçici 2 nci maddede yapılan düzenlemeyle paralellik
sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle 15 inci madde olarak, 

- Yürütmeye ilişkin 8 inci maddesi; 16 ncı madde olarak aynen, 

kabul edilmiştir.

Bu defa, Komisyonumuzun 17.2.2010 ve 18.2.2010 tarihlerinde Hükümeti temsilen Bayındırlık
ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR ile Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu ve Türkiye Belediyeler Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı 27 nci ve
28 inci birleşimlerinde Tasarının görüşülmesine devam edilmiştir. Komisyonumuzda Tasarının
geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce, Komisyonumuz portföyünde bulunan (1/101) esas
numaralı Kanun Hükmünde Kararname, Tasarı ile ilgili olması nedeniyle İçtüzüğün 35 inci maddesi
uyarınca Tasarıyla birleştirilmiş ve görüşmelerde (1/371) esas numaralı Kanun Tasarısının esas alın-
masına karar verilmesi suretiyle incelenip, görüşülmüştür.
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Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde:

- Bankanın mevcut Kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek konusunda yetersiz kaldığı, be-
lediyelere ve il özel idarelerine yönelik olarak yürüttüğü kentsel alt ve üst yapı proje desteğini etkin
bir şekilde yerine getiremediği, 

- Son yirmi yılda gerek hizmet alanlarının genişlemesi gerekse diğer faktörlerin etkisiyle mahalli
idareler maliyesinin hacim olarak büyümesinin yanı sıra öneminin de arttığı, ancak harcama yapılarının
istikrasız olduğu ve kamuya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda yetersiz kaldığı,

- Yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin, kaynak yetersizliği nedeniyle yapmakla görev-
li oldukları faaliyetleri yerine getirebilmek için gerek yurt içinden gerekse yurt dışından borçlanmak
durumunda kaldıkları ve ödemekte güçlük çektikleri bu borçların da bu idarelerin mali durumlarını
daha da kötüleştirdiği, 

- İller Bankasının kuruluş amacının Bankanın faaliyet konusuyla ilgili olmak kaydıyla, yerel
yönetimlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak olduğu, Bankanın yurt dışında şube ve temsilcilik aça-
bilmesinin ve yurt dışı proje ve danışmanlık faaliyetinde bulunabilmesinin, öncelikle Bankanın ku-
ruluş amacına aykırı olacağı ve yerel yönetimlere ait kaynakların yurt dışı faaliyetlerinde kullan-
masının yerinde olmayacağı, 

- Bankanın ortaklık yapısının İller Bankasının kuruluş amaçlarına göre düzenlenmesi gerektiği,
banka sermayesinin Hazineye devrinden vazgeçilmiş olmasının doğru bir yaklaşım olduğu, ancak,
yeni düzenleme ile banka ortaklarının sadece belediyeler ve il özel idareleri olarak belirlenmesinin
ve köylerin kapsam dışında bırakılmasının olumlu bir düzenleme olmadığı, nitekim bu düzenleme-
nin köylerin Banka nezdindeki birikimlerini ortadan kaldıracağı ve bu durumun köylerin Anayasa-
da ayrı bir yerel yönetim birimi olarak düzenlenmiş olması yaklaşımına uygun olmayacağı, 

- Banka Yönetim Kurulunun oluşum bakımından diğer anonim şirketlerde olduğu gibi Banka
Genel Kurulu tarafından seçilmesi ve Genel Kurulda temsil edilen ve aslen Banka ortakları olan be-
lediye ve il özel idareleri temsilcilerinin Banka yönetiminde söz sahibi olmasının sağlanması gerek-
tiği, Banka Yönetim Kurulunda Bakanlık temsilcilerinin bulunmasının kurumun özerkleştirilmesine
muhalif bir anlayış olduğu,

- Bankanın ortaklarına ucuz kredi kullandırmasını sağlayacak düzenlemelerin Banka ana sözle-
şmesinde güvence altına alınması gerektiği,

- Bankanın Tasarıdaki haliyle gerçek anlamda bir bankaya dönüşmesinin mümkün olmadığı,
sermaye ve ortaklık yapısının yeniden düzenlenmesi suretiyle bu sorunun ortadan kaldırılmış ol-
masının yerinde olduğu,

- Belediye ve il özel idare paylarından Banka tarafından yapılan kesinti payının düşürülmesinin
yerel yönetimler açısından olumlu bir gelişme olduğu,

- Banka kârının yüzde 51’inin küçük belediyelerin alt yapı projelerinin finansmanı ile yapımının
finansmanında kullanılacak olmasının, teknik ve mali açıdan yetersiz olan küçük belediyeleri önem-
li ölçüde rahatlatacağı ve şehircilik faaliyetlerine katkı sunacağı, 

- Yönetim kurulunun yapısının Bankanın çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebilecek bir olu-
şumdan uzak olduğu ve sağlıklı işlemesini sağlayacak bir nitelik arz ettiği, 
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- Personelin mağduriyetini önleyecek düzenlemeler yapılmış olmasının oldukça yerinde olduğu, böy-
lece Bankanın gelecekteki faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmesinin daha kolay olacağı,

- Banka personelinin ileriye dönük iş güvencesi konusundaki kaygılarının, yapılacak ilk sözle-
şmenin süresinin iki yıl olarak belirlenerek bertaraf edilmesinin yerinde bir karar olduğu,

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

- İller Bankasının, Belediyeler Bankası adıyla kurulduğu 1933 yılından bu yana faaliyet alanı da
genişletilmek suretiyle üzerine düşen görevleri etkin bir şekilde ifa ettiği, ancak yaşanan gelişmele-
rin de kaçılmaz bir sonucu olarak böyle bir dönüşümün gerektiği, bu dönüşümün gerçekleştirilme-
siyle birlikte yerel yönetimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin ve niteliğinin daha da artacağı,

- Bankanın mevcut Kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek konusunda yetersiz kaldığı,
Bankanın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik fiili bir dönüşümün başlatılmış olduğu ancak, mevzuat
engeli nedeniyle finansal sistemin gerektirdiği hızlı değişimin gerçekleştirilemediği, bu dönüşümün
gerekli kıldığı yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiği,

- Bankanın anonim şirket statüsünde olmadığı ve Bankacılık Kanunu hükümlerine tamamen tabi
bulunmadığı için ulusal ve uluslararası finans kaynaklarına erişim konusunda engellerle karşılaşıldığı,

- Özellikle belli ölçeğin altındaki belediyelerin imar, alt yapı gibi bazı projeleri gerçekleştirmek
konusunda yetersiz kaldığı, Bankanın bu konudaki yetkisini muhafaza edeceği ve imkanları yetersiz
olan belediyeler için projeler yürütebileceği, 

- Mevcut Banka personelinin 657 sayılı Kanuna tabi olması nedeniyle, bankacılık konusunda
uzman personel istihdamında sıkıntıların yaşandığı, 

- Bankanın yerel yönetimlere sunduğu hizmetlerin yeni düzenleme ile sözleşmeli personel eli ile
yürütülecek olmasının, Banka hizmetlerinin hem nicelik hem de nitelik bakımından daha dinamik,
etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacağı, personelin özlük haklarına ilişkin düzen-
lemelerin ise Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği,

- Bankanın çalışmasına yönelik olan ve Tasarıda bulunmayan hususların, diğer bankalarda ol-
duğu gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşü alınarak çıkartılacak Banka ana
sözleşmesinde belirtileceği,

- Yapılan düzenlemelerle Bankanın mahalli idareler için kaynak oluşturabilecek bir yapıya
kavuşturulacağı, uluslararası piyasalardan kredi temini imkanı sağlanmasıyla yerel yönetimlere
kullandırılacak kaynakların daha da artacağı,

- Son yıllarda yerel yönetimlerin projelerinde önemli bir artış olduğu, Bankanın yeniden yap-
ılandırılmasıyla Bankanın ihtiyaçlara ve taleplere daha yetkin cevap verecek bir yeteneğe kavuşacağı,

- Köylerin Banka ortakları arasında sayılmasının bir olumsuzluk teşkil etmeyeceği, hali hazır-
da köylere yönelik hizmetlerin il özel idareleri tarafından etkin bir şekilde yerine getirildiği, Banka
aracılığıyla il özel idarelerinin kaynaklarının artırılmasının bu etkinliği daha da artıracağı, 

- Banka ortakları olan belediye ve il özel idarelerinin yönetim kurulunda temsilini sağlayan
düzenlemelerin yapılmış olduğu, böylece Bankanın tüm icraatlarının ortakların katılımı ve gözeti-
miyle gerçekleştirilebileceği, 

ifade edilmiştir.
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Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakiben, Tasarı ve gerekçesi Komisyonu-
muzca da benimsenerek alt komisyon tarafından hazırlanan metin esas alınmak suretiyle maddelerinin
görüşülmesine geçilmiştir. 

Alt Komisyon Metninin; 

- 1 ve 2 nci maddeleri; aynen,

- 3 üncü maddesi; ikinci fıkrasının (g) bendinin; kaynakların etkili ve verimli kullanılması hu-
susunun tüm kamusal hizmetler için söz konusu olduğu ve Bankanın yürüteceği faaliyetler arasında
sayılmasının gereksiz bir tekrar olacağı gerekçesiyle metinden çıkarılması ve diğer bent numara-
larının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- 4 üncü maddesi; ikinci fıkrasında yer alan “misline” ibaresinin “katına” şeklinde redaksiyona
tabi tutulması suretiyle, 

- 5 inci maddesi; birinci fıkrasının (b) bendinin anlatıma açıklık kazandırmak amacıyla redak-
siyona tabi tutulması suretiyle, 

- 6 ncı maddesi; aynen, 

- 7 nci maddesi; ikinci fıkrası; belediyeleri ve il özel idarelerini temsilen yönetim kuruluna
katılacak iki üyenin, Banka genel kurulundaki belediye başkanları ve il özel idaresi temsilcileri
arasından olmasını ve bu üyelerin yönetim kurulu üyeliği görevini üç yıl süresince yapmalarını
sağlamaya yönelik olarak yeniden düzenlemesi; üçüncü fıkrası; Bankacılık Kanunun 25 inci maddesi
uyarınca yönetim kurulu üyeleri için aranan on yıllık mesleki deneyim şartının genel kurul içinden
seçilen yönetim kurulu üyeleri için aranmamasını öngören bir hükmün fıkraya ikinci cümle olarak
ilave edilmesi suretiyle, 

- 8 inci maddesi; birinci fıkrasının (h) bendi; Genel Müdürlük makamının boşalması halinde,
Genel Müdürlüğe vekalet edecek genel müdür yardımcısının yönetim kurulu tarafından belirlenme-
sinin uygun olmadığı gerekçesiyle metinden çıkarılması ve diğer bent numaralarının teselsül ettiril-
mesi; (i) bendi; genel kurul üyelerine ödenecek harcırah miktarının yönetim kurulunun takdiriyle be-
lirlenmesini sağlayacak yönde değiştirilmesi suretiyle (h) bendi olarak, 

- 9 uncu maddesi; birinci fıkrası; bakanlıkların ihtisası göz önünde tutularak Denetim Kurulu
üyeliğine İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak atamanın, Maliye Bakanlığı tarafından yapılması
şeklinde değiştirilmesi ve denetim kurulu üyelerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen bir hük-
mün maddeye ikinci fıkra olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- 10 ve 11 inci maddeleri; aynen,

- 12 nci maddesi; üçüncü fıkrası; yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı sigortalı
sayılmayacağı ve almış oldukları yönetim kurulu üyeliği ücretlerinin sigorta primine esas kazanca
dahil edilmeyeceği hususlarının yanı sıra, mevcut düzenlemenin Banka personelinin sigortalı olmayı
gerektirebilecek başka işlerde de çalışabilecekleri şeklinde yorumlanmasının önlenmesi amacıyla
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 13 üncü maddesi; üçüncü fıkrası; imkanları yetersiz olan daha çok sayıda küçük belediyenin
İller Bankasının hibe şeklinde yürüttüğü alt yapı projelerinin yapımının finansmanından yarar-
landırılması amacıyla ve kır-kent ayrımındaki ölçüt de dikkate alınarak fıkrada yer alan “10.000”
ibaresinin “20.000” olarak değiştirilmesi; yedinci fıkrası; Bankanın yurt dışında yürüteceği projelen-
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dirme, danışmanlık ve yapım hizmetlerinin finansmanının kendi kaynakları dışında temin edilmesi-
nin daha yerinde olacağı, böylece öz kaynakların tamamen ortak idarelere yönelik sunulan hizmet-
lerin finansmanında kullanılabileceği gerekçesiyle yeniden düzenlenmesi; dokuzuncu fıkrası; uygu-
lamada yaşanabilecek sorunların önlenmesi amacıyla “öncelikle” ibaresinin metinden çıkarılması ve
“il özel idareleri ve belediye” ibaresinin “ ortak idare” şeklinde değiştirilmesi; Genel Müdürlük ma-
kamının boşalması halinde, Genel Müdürlüğe ve Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek ge-
nel müdür yardımcısının ilgili bakan tarafından görevlendirilmesini öngören bir düzenlemenin mad-
deye onuncu fıkra olarak ilave edilmesi suretiyle,

- 14 üncü maddesi; aynen,

- Geçici 1 inci maddesi; “yürürlük tarihinden itibaren” ibaresinin “yürürlük tarihini izleyen ay-
dan itibaren” şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- Geçici 2, geçici 3 ve geçici 4 üncü maddeleri; aynen,

- Geçici 5 inci maddesi; üçüncü fıkrası; Devlet memuru statüsünde çalışmakta iken sözleşmeli
personel statüsüne geçenlerden sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun
geçici 4 üncü veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında belirlenmekte iken bu
Kanun hükümleri çerçevesinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında belirlenmeye başlayanlara, emekli ikramiyesi yerine iş sonu tazminatı ödenmesi gere-
keceğinden, ilgililerin hak kayıplarının önlenmesine yönelik olarak Devlet memuru statüsünde ge-
çen toplam hizmet sürelerinin hak kazanılacak iş sonu tazminatı hesabında değerlendirilmesini ön-
gören bir hükmün fıkraya ilave edilmesi; yedinci fıkrası; Bankada Devlet memuru statüsünde çal-
ışmakta olanların statü değiştirmeleri veya diğer kamu kurumlarına nakledilmeleri gerektiği halde,
işçi statüsünde görev yapmakta olanların mevcut statüleri ile Bankada çalışmaya devam edebilecek-
leri gerekçesiyle, emekliliğe hak kazanmış olup da emekli olmak isteyenler açısından yüzde 30 faz-
lasıyla emekli ikramiyesi ödenmesine yönelik düzenlemenin yalnızca Devlet memuru statüsünde ça-
lışanları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi; İller Bankasındaki mevcut daire başkanlarının üç-
lü kararname ile unvanlı daire başkanı olarak atandığı, emsali kuruluşlarda bu şekilde atanan daire
başkanlarının 3600 ek gösterge ile çalıştığı gerekçesi ve söz konusu eşitsizliğin giderilmesi amacıy-
la Bankada asaleten görev yapmakta olan daire başkanları için 3600 ek göstergenin esas alınacağını
öngören bir hükmün maddeye sekizinci fıkra olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- Geçici 6 ncı maddesi; birinci fıkrası; düzenlemenin mevcut halindeki, İller Bankasının bilan-
çosunda yer alan geçmiş dönem borçlarının İller Bankası Anonim Şirketine intikal etmeyeceği yö-
nünde ortaya çıkabilecek muğlaklığın giderilmesi amacıyla, İller Bankasının bilançosunda yer alan
geçmiş dönem borçlarının İller Bankası Anonim Şirketine intikal edeceğine ilişkin açık bir hükmün
fıkraya dercedilmesi suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 15 ve 16 ncı maddeleri ise; aynen,

kabul edilmiştir.

Ayrıca, Tasarının tamamı yapılan değişiklikler dikkate alınarak kanunların yapılmasındaki esas
ve usullere uygunluğun sağlanmasına yönelik olarak redaksiyona tabi tutulmuştur. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

M. Mustafa Açıkalın Recai Berber Hasan Fehmi Kinay

Sivas Manisa Kütahya

(Bu Raporun Sözcüsü)

Kâtip Üye Üye

Süreyya Sadi Bilgiç Necdet Ünüvar Halil Aydoğan

Isparta Adana Afyonkarahisar

(Bu Raporun Sözcüsü) (Bu Raporun Sözcüsü)

Üye Üye Üye

Sadık Badak Osman Kaptan Mehmet Günal

Antalya Antalya Antalya

(Ayrışık oy yazısı ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye

İsmail Özgün Ali Osman Sali Zeki Ergezen

Balıkesir Balıkesir Bitlis

(Bu Raporun Sözcüsü)

Üye Üye Üye

Sedat Kızılcıklı Cahit Bağcı Mehmet Yüksel

Bursa Çorum Denizli

Üye Üye Üye

Emin Haluk Ayhan Necdet Budak Alaattin Büyükkaya

Denizli Edirne İstanbul

(Muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye

Esfender Korkmaz Tuğrul Yemişci Bülent Baratalı

İstanbul İzmir İzmir

(Ayrışık oy yazısı ektedir) (Bu Raporun Sözcüsü) (Ayrışık oy yazısı ektedir)

Üye Üye Üye

Muzaffer Baştopçu Eyüp Ayar Hasan Angı

Kocaeli Kocaeli Konya

(Bu Raporun Sözcüsü)
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Üye Üye Üye

Mustafa Kalaycı Ferit Mevlüt Aslanoğlu Erkan Akçay

Konya Malatya Manisa

(Muhalefet şerhi ektedir) (Ayrışık oy yazısı ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye

Süleyman Çelebi Ali Er Gürol Ergin

Mardin Mersin Muğla

(Ayrışık oy yazısı ektedir)

Üye Üye Üye

Münir Kutluata Osman Özçelik Kadir Tıngıroğlu

Sakarya Siirt Sinop

(Muhalefet şerhi ektedir) (İmzada bulunamadı)

Üye Üye Üye

Hasip Kaplan Faik Öztrak Osman Demir

Şırnak Tekirdağ Tokat

(Muhalifim) (Ayrışık oy yazısı ektedir)

Üye Üye Üye

M. Akif Hamzaçebi Kerem Altun İlhan Evcin

Trabzon Van Yalova

(Ayrışık oy yazısı ektedir)
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AYRIŞIK OY YAZISI
Bankanýn Kuruluþu ve Tarihçesi 

Cumhuriyetin kurulmasýndan sonra, savaþlardan harap hale gelmiþ ülkemizin süratle geniþ
kapsamda imara olan gereksinimi ön plana çýkmýþtýr. Büyük bir hýzla devrimleri gerçekleþtirmeye
çalýþan yeni Cumhuriyet’in yerel altyapý hizmetlerini bir an önce hayata geçirmesi gerekliliði
kaçýnýlmazdýr. Bu doðrultuda, yerel yönetimlerin halka yerel hizmetleri götürebilmelerini saðlayacak
yetkilerle donatýlmalarý ve mali yönden desteklenmeleri yönünde düzenlemelere gereksinim
duyulmuþtur. Bu gereksinimler doðrultusunda, kendine özgü özellikleri ile yerel yönetim bankacýlýðýnýn
yanýnda yerel yatýrým danýþmanlýðý yapmak üzere Ýller Bankasýnýn kurulmasý gündeme gelmiþtir. 

Türkiye’nin ve tarihsel olarak dönemin ihtiyaçlarýndan öte, yerel yönetim hizmetlerinin ve bu
doðrultuda finansmanýnýn kendine özgü bir takým özellikleri de Yerel Yönetim Bankacýlýðýnýn
önemini netleþtirmektedir. 

• Yerel hizmetlerin sürekliliði doðrultusunda finansmanýnýn sürekliliði esastýr. 

• Yerel yatýrýmlarýn büyüklüðü doðrultusunda kaynak yaratmak güçtür. 

• Finansmanýn uygun koþullarda tedarik edilebilmesi ve bu sayede hizmetlerin her vatandaþa
ulaþtýrýlmasý gerekmektedir. 

• Mühendislik-mimarlýk hizmet alanýna yönelik yatýrýmlarda hizmetlerin daha nitelikli olmasý
için gerekli uzman personel ile teknik yardýmýn saðlanmasý gerekmektedir. 

• Kaynaklarýn etkin ve verimli kullanýlabilmesi ilkesi esas alýnmalýdýr. 

• Yerel yönetimlerin etkinlik alanlarý paralelinde yetkilerle donatýlmasý ve bu doðrultuda
örgütlenmenin gerçekleþtirilmesi gerekmektedir. 

Yerel hizmetlerin kendine özgü özelliklerinin ortaya çýkardýðý gereksinim ve içinde bulunulan
dönemin þartlarýnýn bu gereksinimi daha görünür kýlmasý sonucunda, 1933 yýlýnda 1930 tarihli 1580
sayýlý Belediye Kanununun 131. maddesine istinaden 2301 sayýlý Kanun ile Belediyeler Bankasý
kurulmuþtur. Belediyeler Bankasý’nýn kuruluþ amacý, yerel yönetimlere altyapý hizmetlerinin
finansmanýnda mali destek saðlamaktýr. Banka, nüfusu 10 binden büyük belediyelerin altyapý
yatýrýmlarýnýn saðlanmasý için kredi açmaktadýr. Belediyeler Bankasýnýn kaynaðý, belediye gelirlerinin
% 5’inin ayrýlmasý ile oluþturulmuþtur. 

1935 yýlýnda ise, 1580 sayýlý Belediye Kanununa ek madde eklenerek Belediyeler Ýmar Heyeti
kurulmuþtur. Ýmar heyeti, yatýrýmlarýn teknik boyutunu yönlendirmek yani proje ve planlama
çalýþmasý yapmak ile görevlendirilmiþtir. Bu tarihten sonra, Belediyeler Bankasý ve Ýmar Heyeti
planlama görevini de yürütmeye baþlamýþtýr. 

Bir taraftan nüfusun hýzla artmasý ile altyapý hizmetlerine olan talep ve bununla paralel olarak
kredi ihtiyacýnýn artmasý, bir taraftan Ýl Özel Ýdareleri ile köyleri kapsamamasý, Belediyeler
Bankasýnýn eksiklikleri olarak görülmüþtür. Bu sorunlar doðrultusunda Belediyeler Bankasý’nýn
geliþtirilmesi gündeme gelmiþtir. 

Yatýrýmlarýn finansmanýndan sorumlu Belediyeler Bankasý ile yatýrýmlarda teknik yönlendirici
olan Belediyeler Ýmar Heyeti’ni bünyesinde birleþtiren bir kuruluþ olarak 1945 yýlýnda çýkarýlan 4759
Sayýlý Kanun ile Ýller Bankasý kurulmuþtur. Her iki kurumun deneyimi, personeli ve mali varlýklarý
Ýller Bankasý’na devredilmiþtir. Bu geliþmenin amacý; Belediyeler Bankasý’ný ortadan kaldýrýp yerine
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her yönden yepyeni bir kuruluþ kurmak deðil, baþarýlý çalýþtýðý kabul edilen bu kurumu, eksikliklerini
ve yetersizliklerini gidererek ve çalýþma alaný ile kapsamýný geniþleterek daha verimli çalýþýr hale
getirmektir. 

Banka, 4759 sayýlý Kuruluþ Kanununun 1. maddesinde de belirtildiði üzere özel hukuk
hükümlerine tabi olarak, ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulmuþ, tüzel kiþiliði haiz bir
kuruluþtur. 

Ýller Bankasýnýn Statüsü 
Ýller Bankasý, 1960 yýlýnda Kamu Ýktisadi Teþekkülü olarak kabul edilmiþtir. Bu tarihten sonra

Ýller Bankasý kendisi ihaleye çýkarak fiili yatýrým sürecine girmiþtir. Kamu iktisadi teþebbüsü (KÝT)
“Teþebbüs”; iktisadi devlet teþekkülü (ÝDT) ile kamu iktisadi kuruluþunun (KÝK) ortak adýdýr. Ýktisadi
devlet teþekkülü (ÝDT) “Teþekkül”: sermayesinin tamamý Devlet’e ait, iktisadi alanda ticari esaslara
göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teþebbüsüdür. Kamu iktisadi kuruluþu (KÝK)
“Kuruluþ”; sermayesinin tamamý Devlet’e ait olan ve tekel niteliðindeki mallar ile temel mal ve
hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliði aðýr basan kamu iktisadi
teþebbüsüdür. Ýller Bankasý Ýktisadi Devlet Teþekkülüdür. 

18.6.1984 tarih ve 18435 Sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan 233 Sayýlý Kamu Ýktisadi
Teþebbüsleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile yapýlan düzenlemede; kamu kaynaðý
kullanmak suretiyle mal ve hizmet üretiminde bulunan genel ve katma bütçeli idarelere ait iktisadi
kuruluþlar KÝT kapsamý dýþýnda tutulmuþlardýr. KHK’nin 58. maddesi ile getirilen “Ýstisna” hükmü
ile Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü ve Ýl Özel Ýdareleri ve Belediyelerin sermayelerinin yarýsýndan
fazlasýna tek baþýna veya birlikte sahip olduklarý iktisadi teþebbüsler de kapsam dýþýnda býrakýlmýþtýr. 

Bankanýn Denetimi 
1987 yýlýnda çýkarýlan 3346 sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri ile Fonlarýn TBMM’ce

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanunda “Ödenmiþ sermayesinin yarýsýndan fazlasý kamu
tüzel kiþilerince saðlanmýþ olan kurumlar ile bu kurumlarýn ödenmiþ sermayesinin yarýsýndan fazlasýný
saðlamýþ olduklarý diðer kurumlar ve yukarýda sayýlanlardan olmamakla beraber, kendilerine bazý
kamu yetki ve görevleri verilmiþ olup, galip vasýflarý bu kamu hizmetlerini yürütmek olan ve kamu
kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýndan olmayan, özel kanunlara tabi kurumlar ve Ýller Bankasý
bu kanunla konulan denetime tabidir” hükmüne yer verilerek kamu iktisadi teþebbüsleri, TBMM’nin
denetimi yönünden ayrýca tanýmlanmýþ, mahalli idarelerin, sermayesinin yarýsýndan fazlasýnı
saðladýklarý kurumlar (Ýller Bankasý) ve T.C. Merkez Bankasý KÝT kapsamý dýþýnda býrakýlmýþtýr.
Dolayýsýyla, Ýller Bankasý Sayýþtay denetimine tabi deðildir. Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu
tarafýndan denetlenmektedir. Banka 5422 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi ödemektedir. 

4759 sayýlý Kanuna göre Banka Teþkilatý; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel
Müdürlük olarak oluþturulmuþ, görev ve yetkiler bu organlar arasýnda paylaþtýrýlmýþtýr. Bankanýn
bütçesi Genel Müdürlükçe hazýrlanýp, Yönetim Kurulunca kabul edilerek uygulanmakta, bilançosu
ise Banka Genel Kurulunca karara baðlanmaktadýr. 

Ýller Bankasý’nýn vesayet denetimi 4759 sayýlý Kanun gereðince Bankanýn kurulduðu 1945
yýlýndan 1958 yýlýna kadar Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan yürütülmüþtür. Ancak bu vesayet, 1958
yýlýndan itibaren Ýmar ve Ýskan Bakanlýðýna geçmiþtir. Halen Bankanýn vesayet denetimi ilgili olduðu
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan yapýlmaktadýr. Banka, Anayasa’nýn 123. maddesinde
belirtilen yerinden yönetim ilkesine göre kurulmuþtur, hizmet yerinden yönetim kuruluþudur. 
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Ýller Bankasýnýn Görevleri 

Ýller Bankasýnýn temel amacý, mahalli idareler ile mahalli idarelerin kurduklarý/kuracaklarý ve
ortak olduðu/olacaðý birlikler ile bu idarelere baðlý tüzel kiþiliði olan ya da olmayan katma bütçeli
idare ve kurumlarýn bilimsel ve teknolojik geliþmelere paralel çaðdaþ bir kentleþme ve kent kültürü
oluþumu ve yerleþim yerleri ve yaþam alanlarýmýzýn düzenlenmesine dair harita, içme suyu, jeolojik
ve jeoteknik hizmetler, imar planý, kanalizasyon ve yapým iþleri ile ilgili yatýrýmlarýnýn planlanmasý,
hayata geçirilmesi ve finansmaný vb. konularda danýþmanlýk yapmak, katký koymak ve destek
olmaktýr. Ýller Bankasý’nýn üç ana fonksiyonu vardýr: 

Kredi vermek: Banka, ortakları olan yerel yönetimlerin DPT tarafýndan belirlenen ve Banka
yatýrým planlarýnda yer alan yatýrýmlarý için, kendi öz kaynaklarýndan, idarenin Merkezi Bütçeden
ayrýlan pay tutarýna göre % 50 faizli 5 yýl vadeli; Banka planýnda yer almayan yerel yönetim
yatýrýmlarý için öz kaynaklardan kýsa vadeli kredi verebilmektedir. Ayrýca dýþ kaynaklardan (diðer
bankalar, Avrupa Ýskan Fonu, Kamu Ortaklýðý Fonu, vb) alýnan krediler, üzerine komisyon eklenerek
yerel yönetimlere kýsa, orta, uzun vadeli kredi olarak verilebilmektedir. 4749 sayýlý Kamu Finansmaný
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun gereðince yurt dýþýndan alýnacak kredilerde
aracýlýk etmek, yurt içinden alýnan kredilerde garantör olmak görevi de verilmiþtir. 

Aracýlýk yapmak: Ýller Bankasý iki tür aracýlýk yapmaktadýr: Mali ve Teknik Aracýlýk. Mali
aracýlýkta, yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasýnda fon akýþýný düzenlemek ve yerel yönetimlere
kredi saðlamak; teknik aracýlýkta ise, inþaat ve sanayi sektörü ile yerel yönetimler arasýndaki
iliþkilerde aracý olmaktadýr. Yatýrýmlarda kullanýlacak baþlýca malzemenin yurt içinde üretimini
arttýrmak için bizzat teþvik etmek ile görevlendirilmiþtir. Kredilerde ve malzeme alýmýnda yerel
yönetimlere kefaletlik de yapabilmektedir. Kefaletlik, belediyelere ayrýlan paylardan Bankaya olan
borç düþüldükten sonra kalan kýsým dahilinde yapýlmaktadýr. 

Yatýrým yapmak: Ýller Bankasý yerel yatýrýmlarýn projelerini hazýrlamak, ihaleye çýkmak ve bizzat
projelerin uygulanmalarýnda yer almakta; hizmet alýmý ile yaptýrabilmektedir. 

Bankanýn ana görevleri þunlardýr: 

• Kentlerin altyapý plan ve projelerini hazýrlamak, 

• Projelerin uygulanmasý için ihaleye çýkmak, sözleþme yapmak, 

• Projelerin finansmaný için kredi vermek, 

• Belediyelerin malzeme ve ekipmanýnýn sigortasýný yapmak, 

• Ýller Bankasý, öz sermayesi dýþýnda Kamu Ortaklýðý, Avrupa Ýskan Fonu, Toplu Konut ve diðer
bankalar gibi dýþ kaynaklardan da kredi almakta ve belediyelerin dýþ kaynaklardan alacaklarý
kredilerinde garantör olmaktadýr. 

Bankanýn Amaçlarý 

Ýller Bankasýnýn baþlýca amaçlarý þu þekilde sýralanabilir: 

• Harita, planlama, içme suyu, jeolojik ve jeoteknik hizmetler, kanalizasyon ve arýtma tesisleri
vb. teknik altyapý hizmetlerini belli bir yatýrým programý çerçevesinde kamu kaynaklarý ile finanse
etmek, 

• Yatýrýmlarda kullanýlacak baþlýca teknik malzemenin yurtiçinde üretimini yapmak, 

• Altyapý hizmetlerinin kamu mekanizmasý içinde yönetimini saðlamak, 
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• Eyleme koyduðu her türlü teknik hizmete iliþkin proje, yapým ve kontrolörlük hizmetlerini
yerinde yürütmek. 

Ýller Bankasý baþta belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, bu idarelere baðlý tüzel
kiþiliði olan ya da olmayan idare ve kurumlara doðrudan hizmet vermekte; köylere yatýrýmlarýnda
destek olmaktadýr. Ýller Bankasý, 16’sý Büyükþehir olmak üzere 2951 Belediye, 81 Ýl Özel Ýdaresi, 2
Ýlçe Özel Ýdaresi, 16 Büyükþehir Su ve Kanalizasyon Ýdaresi olmak üzere 3050 yerel yönetim birimine
hizmet vermektedir. 

Ýller Bankasý, yerel yönetimlere iliþkin altyapý ve üstyapý hizmetlerinin birçoðunda; harita, plan,
içme suyu, jeolojik ve jeoteknik hizmetler, kanalizasyon, arýtma tesisleri, hizmet binalarý ve benzeri
teknik hizmetlerde kredi verme, kontrolörlük ve gerekli teknik güç, alet, donaným ve malzemenin
temin edinimini saðlamak gibi hizmetleri yerine getiren tüzel kiþiliktir. 

Bankanýn sermayesi; 
• Belediyeler ile il özel idarelerinin yýllýk gelirleri tahsilatý ile bu idarelere genel bütçe

gelirlerinden ayrýlan paylarýn % 5’i, 
• Ýl özel idareleri ile belediyelere baðlý tüzel kiþiliði haiz olan veya olmayan ve katma bütçeli

idare ve kurumlarýn ve birliklerin baðlý bulunduklarý idare bütçelerine intikal etmeyen gelirlerin gelir
vergisi düþüldükten sonra kalan sâfî kazançlarýn % 5’i, 

• Yýllýk sâfî kazancýndan Köy Ýdareleri Sermaye Payý olarak ayrýlacak % 30’lar, 
• Bütçeden ve diðer yerlerden yapýlacak baðýþlar, Özel Kanunlarla banka sermayesine eklenmek

üzere saðlanacak para ve yardýmlardan oluþur. 
• Bankanýn kuruluþ sermayesi yerel yönetimlerin paylarýndan oluþurken, borç kaynaklarý merkezi

bütçeden ayrýlan paylardan oluþmaktadýr.
Bankanýn Yatýrým Faaliyetleri 
Ýller Bankasý, ortaklarý olan belediyelerin harita, imar planý, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapý

iþleri ile yapý iþleri sektörlerinde teknik ve mali yardýmcýdýr. Ýller Bankasý yatýrýmlarýnda içme suyu,
kanalizasyon ve harita projeleri önde gelmektedir. 

Ýller Bankasý projelerinin büyük bir bölümünü oluþturan harita ve imar planý iþlerini 2002 yýlýna
kadar Belediyeler Fonundan baðýþ olarak tahsis edebilmekteydi. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden
belediyelere ayrýlan paylardan bir kýsmý Belediyeler Fonuna aktarýlmakta; bu fon Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðýnýn talimatý ile harita, imar, içme suyu, kanalizasyon projelerinde baðýþ olarak
kullanýlmaktaydý. 1993 yýlýnda bu fon genel bütçe kapsamýna alýnmýþ, 2002 yýlýnda tamamen
kaldýrýlmýþtýr. Her türlü altyapý hizmetlerinin temelini oluþturan harita ve imar planlarýnýn önemine
vurgu yapan Belediyeler Fonu uygulamasý, belediyelere hiçbir mali yükümlülük getirmemekte,
merkezin kentleþmeye yaptýðý katkýyý gözler önüne sermektedir. Belediyeler Fonu, yürürlükte kaldýðý
1948-2002 yýllarý arasýnda, Banka yatýrýmlarýnýn %85’ini karþýlamýþtýr. Bu fonun kaldýrýlmasý ile bu
büyük yatýrým alaný piyasaya açýlmýþ, belediyeler daha çok dýþ kredilere yönelmiþtir. 

Ýller Bankasý’nýn bazý sorunlar yaþadýðý bilinmektedir. Fakat Ýller Bankasý’nýn temel kamusal
görevlerine hizmet etmek üzere yeniden düzenlenmesi sorunlarýn doðru tespit edilmesini
gerektirmektedir. Yeniden yapýlandýrma ise bir sürecin adýdýr. Dünya Bankasý, IMF gibi uluslararasý
kredi kuruluþlarýnýn geliþmekte olan ülkelerde, serbest piyasaya geçiþi saðlamak üzere kredi karþýlýðý
uyguladýklarý yaptýrýmlardýr. 
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Bu yaptýrýmlar, eðitimden saðlýða, enerjiden haberleþmeye, tarýmdan kentleþmeye kadar birçok
alanda yapýsal deðiþiklikleri zorunlu hale getirmektedir. Yeniden yapýlandýrma, yeni küresel sisteme
eklemlenecek ve ticari serbestiyi koruyacak devletin yeniden inþa edilmesi sürecinin bir diðer adýdýr.
Bu nedenle, bu kuruluþlarýn iþaret ettiði sorunlarda nicelik yönünden haklýlýk payý olmakla birlikte,
getirilen çözümlerin sorunlarla yakýn iliþkisi olmamakta; yapýsal deðiþikliklere yönelik genel reçete
öne sürülmektedir. 

Bankanýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýnýn Nedenleri 

Neo-liberal yaklaþýma göre Ýller Bankasý yerel yönetim sistemi ile birlikte ele alýnmalý, yerel
yönetim reformunun bir parçasý olarak yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Neo-liberal yaklaþýmýn yerel
yönetim bankacýlýðý ile ilgili modeli Dünya Bankasý projelerinde somutlanmaktadýr. Türkiye’de
Çukurova Kentsel Geliþim Projesi ile baþlayan yerel yönetim reformlarý en yakýn tarihli Belediye
Hizmetleri Projesi ile devam etmektedir. Neo-liberal yaklaþým, yerel yönetimlerin yetkilerinin mali
özerklikleri ile arttýrýlmasýna vurgu yapmaktadýr. Bu doðrultuda, Ýller Bankasýnýn sorunlarý þu þekilde
sýralanmaktadýr: 

• Ýller Bankasý merkezi bütçeye baðlýlýðý nedeni ile uzun vadeli kredi verememekte; faiz
oranlarýný kendisi belirleyememekte; yatýrým kararlarýnda baðýmsýz davranamamaktadýr. 

• Ýller Bankasý’nýn yerel yatýrýmlarda, tek baþýna hareket edememesi, yerel yönetimlerin
güçlenmesine engel olmakta; belediyeler teknik kapasite ve mali finansman konularýnda geliþme
saðlayamamaktadýr. 

• Ýller Bankasý, bankacýlýk iþlemlerini piyasacý mantýkla yapamadýðý için zarar etmeye mecburdur.
Bu nedenle, Banka tam bir banka gibi hareket etmeli, piyasa kurallarýna göre faaliyet göstermelidir. 

• Belediyelerin zayýf kredi deðerleri ve kredilerin geri dönüþünün olmamasý Ýller Bankasý’nýn
mali sýkýntýsýnýn asýl nedeni olarak gösterilmektedir. Belediyelerin güçlenememesi ve mali destekte
bulunamamasý nedeni ile Ýller Bankasý kendi kapasitesini güçlendirememektedir. Bu nedenle, Ýller
Bankasý’nýn mali sýkýntýsý asýl olarak yerel yönetimlerin mali sýkýntýsýna baðlýdýr. 

• Ýller Bankasýnca verilen kredilerin tahsisinde çarpýklýklar baþ göstermektedir. Bu çarpýklýðýn
en önemli nedeni olarak politik müdahale ve baský gösterilmektedir. 

• Yatýrýmlarýn seçimindeki kriterler zayýf kalmaktadýr. Finansman ve teknik yardým birlikte
düþünüldüðü için doðru maliyet tahmini yapýlamamaktadýr. 

Yeniden yapýlandýrmanýn gerekliliðini belirtmek için öne sürülen bu aksaklýklara yazýlan reçete
aþaðýdaki unsurlarý kapsamaktadýr. 

Kýsa Dönemde Yapýlacak Ýller Bankasý Reformu 

Bu belirlenen sorunlar çerçevesinde, Dünya Bankasýnca hazýrlanan yeniden yapýlandýrma
programýna göre, kýsa vadede Ýller Bankasý Reformu þu þekilde düzenlenecektir: 

Reform’un amacý yerel yönetimlerin kalitesini arttýrmaktýr. Bu doðrultuda; Ýller Bankasý, 

• Baðýmsýz yönetim kurulu tarafýndan yönetilmelidir. 

• Finansman ve iþletim transferi iþlevlerinin ayrýlmasý gerekmektedir. 

• Kalýcýlýk için kendi kendini idame ettirebilme yeteneðine sahip olmalýdýr. 

• Proje finansmaný ve teknik yardým sorumluluklarýný ayýrmalýdýr. 
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• Karar vermeyi kolaylaþtýrýcý mekanizma getirilmelidir. 
• Kredi alýþkanlýðýnýn artmasýný desteklemelidir. 
Uzun Dönemde Yapýlacak Ýller Bankasý Reformu: 
• Finansal aracý kurum haline getirilmelidir. 
• Yerel kredilerin arttýrýlmasý amaçlanmalýdýr. 
• Piyasa tabanlý fon mekanizmasý sayesinde finansal piyasalardan elde edilecek özel kaynaklarýn

devreye sokulmasý gerekmektedir. 
• Küçük ve orta ölçekli belediyeler için uzmanlaþmýþ yerel yönetimler finans araçlarýnýn tesisi

önemlidir. 
Ýller Bankasýnýn kendine özgü yapýsý, yerel yönetimlerin geliþememesinin nedeni olarak

görülmekte, bu yapýnýn tasfiyesi gündeme getirilmektedir. Ýller Bankasý’nýn bu neo-liberal öneriler
doðrultusunda yeniden yapýlandýrýlmasýnýn öngörüldüðü Ýller Bankasý A.Þ. Kanun tasarýsý
hazýrlanmýþtýr. Tasarýda öngörülen yeni yapýnýn nitelikleri uzun zamandýr Dünya Bankasý kredi
anlaþmalarýnda ele alýnmaktadýr. Bu projelere ve yaptýrýmlara paralel olarak çýkarýlan düzenlemeler
de bu sürecin tahlil edilmesinde önem kazanmaktadýr. Bu nedenle, yeni yapýnýn daha iyi analiz
edilebilmesi için bu sürecin ele alýnmasý gerekmektedir. 

Ýller Bankasýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýný Öngören Rapor ve Mevzuat 1961 OECD’nin
Ýktisadi Devlet Teþekkülleri Hakkýndaki Raporu 

Hazýrlanan raporda aþaðýdaki baþlýklar öne çýkmaktadýr: 
• Banka hissedarlarý olan ortak idareler banka yönetiminde söz sahibi olmalýdýr. 
• Banka’nýn þubelerinin olmamasý bir eksikliktir. 
• Ýnþaat iþlerindeki siyasi baský kaldýrýlmalý ve verimli çalýþma saðlanmalýdýr. 
• Bankacýlýk amaçlarý doðrultusunda uzmanlaþma olmalýdýr. 
• Özerk yapýya kavuþturulmalýdýr. 
• Teknik personel tasfiye edilmeli, sadece finanse edilecek hizmetlerde teknik danýþmanlýk

verecek birkaç teknik personel bulundurulmalýdýr. 
IBRD-Çukurova Kentsel Geliþim Projesi 
Altyapý yatýrýmlarýnýn finansmaný için IBRD’ye birkaç belediyenin baþvurusu üzerine, IBRD

Ýller Bankasý ile ilgili çalýþma yapmýþtýr. Bunun sonucunda, kredinin verilmesi için yerel yönetimler
mali sisteminin yeniden yapýlandýrýlmasý öngörülmüþ; bu kapsamda ele alınan Ýller Bankasýnýn yerel
yönetimler için gerçek bir kalkýnma bankasý haline getirilmesi öngörülmüþtür. Bu raporda, yerel
yönetim mali sistemindeki sorunlar, Ýller Bankasýnýn rolü üzerinden ele alýnmýþtýr. Ýller Bankasý ile
ilgili öneriler þunlardýr: 

• Belediyeler ile uluslararasý kredi kuruluþlarý arasýnda mali konularda aracýlýk edecek bir kurum
haline gelmelidir. 

• Sermaye piyasasý iþlemlerine katýlmalýdýr. 
•  Belediyeler için borçlanma araçlarý yaratan bir sermaye kuruluþu olmasý gerekmektedir. 
1992 Dünya Bankasý’nýn “Yerel Yönetimlere Mali Aracýlýk Ýçin Seçenekler Raporu” Dünya

Bankasý’nýn yerel yönetim mali sistemi ile ilgili yayýnladýðý raporda, İller Bankasý’nýn bir Mahalli

– 34 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 477)



Finansman Kurumu’na dönüþtürülmesi, dönüþtürülürse Banka’nýn mahalli idareler için etkin bir
kalkýnma kurumu haline geleceði söylenmektedir. 

Bu esas olarak İller Bankasýnýn ticari esaslara göre çalýþmasý anlamýna gelmektedir. Dünya
Bankasýnýn yerel yönetim mali sistemi hakkýndaki temel görüþü ise rapora göre uzun vadede
yapýlmasý gereken özel sektörün bu alanda rol üstlenmesini saðlamak olmalýdýr. 

1993 Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý ile Uluslararasý Yerel Yönetimler Birliði Doðu Akdeniz ve
Orta Doðu Bölge Teþkilatý “Karþýlaþtýrmalý Yerel Yönetim Bankacýlýðý Araþtýrmasý” 

Yerel Yönetim Bankacýlýðý baþlýklý bu araþtýrmada İller Bankasý ile ilgili öne çýkan baþlýklar
þöyledir: 

• Proje ve mühendislik hizmetleri ile teknik hizmetleri bedel karþýlýðý saðlamalýdýr. 

• Özel þirketler ile rekabet halinde, ticari amaçlý bir yerel yönetim bankasý haline getirilmelidir. 

• Yerel Yönetim Bankasýna dönüþtürülmelidir. 

• Yerel yönetim kalkýnma fonu kurulmalýdýr. 

• Bu sistemin sürdürülebilirliði için, yerel yönetimler özerk olmalýdýr. 

1993 IMF Raporu 

Belediyeler Fonu, Bankanýn þehir ve kasabalarýn harita, imar, içme suyu, kanal gibi altyapý
yatýrýmlarýna finansman saðlamasýný ve küçük belediyeler için bizzat yapmasýný öngörerek, Genel
Bütçe Gelirlerinin % 3’üne denk gelen miktarýn bu iþlerde kullanmak üzere Bankaya ayrýlmasý ile
kurulmuþtur. Belediyeler Fonu, yürürlükte kaldýðý 1948-2002 yýllarý arasýnda, Banka yatýrýmlarýnýn
% 85’ini karþýlamýþtýr. 1993 yýlýnda yayýnlanan IMF Raporuna göre, İller Bankasý yatýrýmlarýnýn
dörtte üçlük kýsmýný karþýlayan Belediyeler Fonu geri çekilmeye baþlamýþtýr. 1995 yýlına gelindiðinde
Belediyeler Fonunun yatýrým harcamalarýnýn içindeki payý % 28’e düþmüþtür. 1996 yýlýnda Genel
Bütçe içine alýnmasý ile Fona aktarýlan pay azalmaya baþlamýþ, 2002 yýlýnda da tamamen
kaldýrýlmýþtýr. Bu yatýrým alanýnda belediyeler yalnýz býrakýlmýþtýr. 

2002 Türkiye “Belediye Sektörü Ýncelemesi” (Dünya Bankasý) 

Dünya Bankasý’nýn yayýnladýðý “Belediye Sektörü incelemesi” raporunda İller Bankasýna geniþ
yer verilmiþtir. Buna göre, İller Bankasý;

• Bakanlýða baðlý olmamalýdýr. 

• Baðýmsýz bir kurul tarafýndan yönetilmelidir. 

• Kredi ve faiz uygulamalarýný piyasa deðeri üzerinden yapmalýdýr. 

• Kredilerde geri dönüþü saðlamalýdýr. 

• Merkeze ve yerel yönetimlere olan baðlýlýðý giderilmelidir. 

2006 Belediye Hizmetleri Projesi (Dünya Bankasý) 

Yeni tarihli bu kredi anlaþmasýna göre, projenin baþarýlý þekilde hayata geçirilmesi için İller
Bankasý’nýn kurumsal yapýsý geliþtirilmelidir. 

• AB ile iliþkilerde önemli bir aracý haline gelmesi öngörülen İller Bankasýnýn kurumsal yapýsý
bu yeni misyonuna paralel olarak geliþtirilmelidir. 
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• Ýller Bankasý, özerk olmalýdýr, baþka bir deyiþle Merkezden koparýlmalýdýr. 
• Ýller Bankasý’na yeni biçilen rol, uluslararasý finans kuruluþlarý ile yerel yönetimler arasýnda

aracýlýktýr. 
• Ýller Bankasý, yatýrým bankasý iþlevini yerine getirmelidir. 
• Banka’nýn teknik boyutunun azaltýlmasý gerekmektedir. 
Yasalar: 
� 1984 Büyükþehir Belediye Yasasý ile Büyükþehir Belediyelerinin yatýrýmlarý Bankanýn görev

alanýndan çýkarýlmýþtýr. Bunun sonucunda Büyükþehir belediyeleri dýþ kaynaklý kredilere yönelmiþtir. 
� 1984- İhaleye çýkma yetkisi iþ bazýnda, Bölge Müdürlüklerine de aktarýlmýþtýr. 
� 1984 tarihli 233 sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname’de

İller Bankasý istisnalar arasýnda sayýlarak bu KHK hükümlerine tabi olmadýðý vurgulanmýþtýr. Bu
nedenle, İller Bankasýnýn yönetimi kendi yasasý gereði yapýlacaktýr. 

� 1985’e kadar kamu kaynaklarýndan kredi açan İller Bankasý bu tarihten sonra belediyeler ile
ticari bankalar arasýnda mali aracýlýk yapmaktadýr. 

� 1986- Merkez Bankasý kamu kurumlarýna kredi vermeyi durdurmuþtur. 
� 1990 Ýller Bankasý Uygulama Yönetmeliði çýkarýldý. 
� 1990 Hazine Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý kararý ile 1960 yýlýnda KÝT statüsü kazandýrýlan İller

Bankasý, 1990 yýlýnda bu statüden sýyrýlmýþ, Kalkýnma Bankasý haline getirilmiþtir. Teknik destek
faaliyetleri geri plana itilmiþtir. 

� 2001 yýlýndan itibaren Banka yatýrým faaliyetlerinden kýsmen geri çekilmiþtir. 
� 2003 yýlýnda çýkan 4734 sayýlý “Kamu İhale Kanununa” tabi hale getirilmiþtir, bundan önceki

kamu ihale kanununa tabi deðildi. 
� Eylül 2003 Ýller Bankasý Uygulama Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklik ile ihale yapma yetkisi

belediyelere verilmiþ, sadece ihaleye çýkmak için yeterli teknik personel ve mali durumu olmayan
küçük belediyelere Banka tarafýndan teknik destek saðlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Diðer taraftan, İller
Bankasý projelerinde önceden İller Bankasý tam kontrollük yaparken, artýk müþtereken kontrollük
esas alýnacaktýr. Ancak, belediyelerin yapamamasý durumunda Banka’dan tam kontrollük yapmasý
istenebilecektir. Söz konusu uygulama yönetmeliði ile kredilerin vade, limit ve kullandýrma þartlarý
da yeniden düzenlenmiþtir. 

� 2004 Ýller Bankasý Strateji Planý, Bankaya Dünya Bankasý tarafýndan biçilen rollerin
gerçekleþtirilmesi için gerekli kurumsal düzenlemeler yapýlmaktadýr. Bu doðrultuda, Strateji Planý
Amaç 2’de “yatýrým bankasý iþlevi güçlendirilecektir” denilmekte; buna ulaþmak için sýralanan
hedeflerden biri olarak da “2010 yýlýna kadar dýþ kredilerin toplam kredilere oranýnýn % 20” olmasý
gösterilmektedir. Diðer taraftan, DB’nin İller Bankasýna biçtiði aracýlýk rolü Kurumsal Strateji
Planýnda yer almaktadýr. Dördüncü amaç, “Kurumsal kapasite geliþtirilecektir” olarak belirlenmiþtir.
Hedefler arasýnda “AB ve diðer uluslararasý örgütlerden alýnacak krediler için kurumsal kapasite”nin
arttýrýlmasý gösterilmektedir. Diðer amaçlar da kaynaklarýn etkin artýrýmý, maksimum kredi dönüþümü,
güçlü mali yapýnýn sürekliliði ve geliþimi olarak sýralanabilir. 

Strateji Planýnda, Ýller Bankasý’nýn ticari kazançla hareket etmediði takdirde gelir gider dengesini
saðlayamadýðý belirtilmekte, bu nedenle de kaynak tasarrufuna gidilmesi gerekli görülmektedir. Diðer
bir seçenek de dýþ kaynaklardan kýsa dönemde hibe ve uygun koþullu kredi saðlanmasýdýr. 
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Ýller Bankasý eski görev ve yetkilerinden arýndýrýlýrken, AB sürecinde yeni görevlerle
donatýlmaktadýr. En önemlisi, “AB ‘den ve uluslararasý kuruluþlardan saðlanacak kaynaklarýn banka
aracýlýðý ile belediyelerin kentsel altyapý projelerinde kullandýrýlmasý saðlanacaktýr.” 

AB Katýlým Öncesi Mali Ýþbirliði kapsamýnda 2005 yýlýndan itibaren yatýrým projelerinin
gündeme gelmesi ile Türkiye için oluþturulacak “2007-2013” yýllarýný kapsayacak dönemde
kullanýlacak “Katýlým Öncesi Yardým Aracý” (ÝPA) fonunun oluþturulmasýnda, Ýller Bankasý AB ile
iliþkilerde aktif bir konuma getirilecektir . 

� 2006 Ýller Bankasý Strateji Planýnda da, “yerel yönetimlerin her türlü kredi ihtiyacýný
karþýlayabilecek, yurtiçi ve yurt dýþý müþavirlik ihalelerine katýlan uzman bir müþavirlik kuruluþu
olma hedefini benimseyen Ýller Bankasý, yeni faaliyet yapýsýna uygun amacýn ortaya konulmasý ve
bu amacý yürürlüðe koyacak birimlerin kurulmasý, bu alanda uzman personel istihdamýný gerektirmiþ,
bu ise Banka’nýn Kuruluþ Yasasý’nda deðiþiklik yapýlmasý ihtiyacýný ortaya çýkarmýþtýr. Bu amaçla
hazýrlanan yasa taslaðý Baþbakanlýða gönderilmiþtir” denilmektedir. 

Ýller Bankasýnýn yeniden yapýlandýrma süreci yeni baþlamýþ deðildir. Her ne kadar rapor ve
antlaþmalarda farklý modeller önerilmiþ olsa da asýl olan Ýller Bankasý’nýn bu büyük yatýrým alanýndaki
etkinliðinin özel sektör lehine geri çekilmesidir. Yerel yönetimler, bu sayede özerkleþecek, daha
verimli çalýþacaktýr. Bunun yanýnda, Dünya Bankasýnýn yerel yönetimlerin özerkliði ve etkinlik
alanlarýnýn arttýrýlmasýnýn demokrasinin geliþtirilmesi ile kurduðu doðrusal baðlantý nedeni ile yerel
yönetimlere özel bir önem atfedilmektedir. Bu uluslararasý raporlarýn ulusal alanda yansýmalarý
kalkýnma planlarýnýn incelenmesi de faydalý görülmektedir. 

Kalkýnma Planları 
Yedinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý (1996-2000) 
Ýller Bankasý’nýn, 
• Özerk ve gerçek bankacýlýk kurallarýný uygulamasý, 
• Yatýrým bankasý olarak ihtisaslaþmasý gerekliliðinin altý çizilmiþtir.
Sekizinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý (2000- 2004) 
Öncelikle, Ýller Bankasý’nýn yeniden yapýlandýrýlmasý gerektiði belirtilmiþtir. Yerel yatýrýmlarýn

projelendirilmesi, finansmaný ile iç ve dýþ kredi kullanýmý, teknik seçimi, insan kaynaklarý yönetimi
konularýnda yerel yönetimlere öncülük etmek; merkez-yerel yönetim arasýnda kaynak akýþýný
yönetmek üzere Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü gerçek yerel yönetim ortaklýðý olarak yeniden
örgütlenecektir. Yatýrýmlarýn finansmanýnda kullandýðý kaynaklar, görevlerine paralel olarak
arttýrýlacaktýr. 

Sekizinci beþ yýllýk kalkýnma programýnýn 1654 sayýlý maddesinde ayrýca, “belediyelerde teknik
personel sayýsýnýn yetersizliði, altyapý tesislerinin iþletilmesinde, bakým, onarým ve yenileme
çalýþmalarýnýn sürdürülmesinde aksaklýklara yol açmaktadýr” denilmektedir. Bu yaklaþým, Ýller
Bankasýnýn ve merkezin yerel yatýrýmlardan çekilmesi ile yalnýz kalacak belediyelerin teknik personel
ve mali sýkýntýlarýnýn nasýl çözüleceði hakkýnda soru iþaretlerini artýrmaktadýr. Ayný zamanda, ele
alýnan sorunun bütüncül bir bakýþ açýsýyla ele alýnmadýðýný göstermektedir. 

İller Bankasýnýn yeniden yapýlandýrma gerekçelerinin ve yönteminin somutlaþtýðý uluslararasý
raporlar ve ikraz anlaþmalarý Dünya Bankasýnýn bu süreçteki rolünü öne çýkarmaktadýr. Bu nedenle,
özel olarak Dünya Bankasýnýn bu süreçteki rolüne daha yakýndan bakmak gerekmektedir. 
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Dünya Bankasýnýn geliþmekte olan ülkelerde tüm sorunlara verdiði reçete devlet harcamalarýnýn
küçültülmesidir. DB’ye göre Türkiye’de de merkezi yönetimin GSMH’daki % 45’lik payý derhal
düþürülmelidir. Devlet küçülürken, özel sektör büyüyecek, devlet bizzat kendisi özel sektörün
geliþmesini saðlayacak tedbirleri alacaktýr. “Düzenleyici Devletin” piyasaya müdahalesi yalnýzca bu
amaç içerisinde meþru görülebilir. 

Neo-liberal politikalar tarafýndan amaç özgürlük  demokrasidir. Daha az devlet, daha çok toplum
olan yerde demokrasi saðlanýr. Peki, neo-liberal politikalarýn kastettiði toplum nedir? 

Bu toplum tezahürü yönetiþim modelinde öne çýkmaktadýr. Sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör
ve devletin ülke, bölge veya þirketin karar mekanizmasýnda bir araya gelerek yönetimini vurgulayan
yönetiþim teorilerinde, toplum iki farklý kesim tarafýndan temsil edilmektedir: Sivil toplum örgütleri
ve sermaye. Dünya Bankasý’nýn teorisyeni olduðu yönetiþim, toplumu sermayenin elinde olan sivil
toplum kuruluþlarý ile sermayenin bizzat kendisinin temsil ettiðini iddia etmektedir. Bu görüþ, iþçi
sýnýfýný, demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarýný, sendikalarý yok sayan bir yönetim modelidir. 

Ýþte bu yaklaþým ile hareket eden Dünya Bankasý’nýn İller Bankasý hakkýndaki savlarý bu
çerçevede anlam kazanmaktadýr. Dünya Bankasý, Ýller Bankasýnýn ticari esaslara göre faaliyet
gösteren, merkezden ve yerelden koparýlmýþ baðýmsýz bir yapýda olmasý ve yalnýzca finansal destek
alanýnda yer almasý gerektiðini belirtmektedir. Bu þekilde, yerel yönetimler yerel projelerde söz sahibi
olacak, demokrasi geliþecektir. Finansman sýkýntýsý kalmayacaktýr, sadece ödeyen hizmet alacaktýr.
Belediyelerin teknik personel eksikliði de özel sektörün uzman personeli ile doldurulacaktýr. Hatta
yerel altyapý yatýrýmlarýnýn artmasý ile yoksulluk idaresi kolaylaþacaktýr. Dünya Bankasý’nýn öncelikli
hedefi ise, yerel yönetimlerin kendi tanýmlarýyla- özerk, demokratik ve güçlü bir yapýya
kavuþturulmasýdýr. Fakat asýl olan, Ýller Bankasý’nýn merkezi idare ile yerel yönetimler arasýnda ve
yerel yönetimler ile sermaye kesimi arasýnda yaptýðý aracýlýk görevlerinin tasfiye edilmesidir. Bu
sayede, yerel yönetimler yatýrýmlarýnýn finansmanýnda ve teknik danýþmanlýðýnda sermaye ile karþý
karþýya gelecek; bu büyük yatýrým alanýnda merkez ile baðlarý kesilmiþ, özel sektöre baðlý, baðýmlý
yerel yönetimler halktan topladýðý geliri, özel sektöre aktaracaktýr. Bu þekilde yerel sermaye
güçlenecek, yerel yatýrýmlarýn planlamasýndan, finansmanýna ve teknik danýþmanlýða kadar bütün
süreç yerel sermaye ile yerel yönetim ortaklýðý ile gerçekleþecektir. Bu sistemin sermayenin
güçlenmesine neden olacaðý kesindir. İstenen de temelde budur: toplumu temsil edecek sermaye
kesimi, kamu kesimi ile eþit þartlarda ve güçte karar verme mekanizmasýnda yer almalýdýr. Yerel
demokrasi ancak ve ancak bu þekilde saðlanabilecektir. 

Dünya Bankasý’nýn bu kurgusunun gerçekleþmesinin temel aracý ise, Merkez Bankasýnýn kamu
kuruluþlarýna kredi vermeyi durdurmasý olmuþtur. Bu yeni düzen, kamu kurumlarýnýn dýþ finansmana
yönelmesine neden olmuþtur. Bu þekilde de yerel yönetim mali sisteminin yerli ve yabancý özel
sektöre açýlmasý hemen hemen saðlanmýþtýr. Bu doðrultuda, İller bankasýnýn açtýðý krediler günden
güne düþmüþtür. 1985’de 70 milyar lira kredi verirken, 1986’ da 30 milyar lira kredi vermiþtir. 1985-
1995 yýllarý arasýnda İller Bankasý kredilerinin % 30’u kamu kaynaklý, % 70’i ise yerli ve yabancý özel
sermaye kaynaklý kredilerden oluþmaktadýr. 

Bu geliþmeler neticesinde, kamu kaynaklarýndan kesilen paylar eskiden Ýller Bankasýnýn
projelerinin finansmanýna giderken; yeni sistem ile birlikte bu kesintiler dýþ kaynaklý kredilerin borç
ödemesine geçmektedir. Bu kamu paylarýnýn büyük bir bölümü bankacýlýk dönemin koþullarýnýn
kuruluþunu hýzlandýrdýðý, yerel yatýrýmlara teknik ve finansman desteði saðlayan İller Bankasý kendine
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özgü yapýsý ile dünyada tek örnektir. İller Bankasýný esin kaynaðý olarak deðil ama kamu hizmeti
anlayýþýnýn öne çýktýðý Avrupa’daki örnekleri ile kýyaslamak mümkündür. Avrupa’daki örnekleri ile
benzerlik arz eden bir yapýda kurulmuþ olsa da İller Bankasýnýn geliþimi Avrupa örnekleri ile
paralellik göstermemiþtir. 

Avrupa’daki örnekler ile yapý benzer olsa da ülkeler arasýnda iktisadi ve sosyal farklýlýklar,
yapýnýn iþleyiþ mekanizmasýný etkilemektedir. Avrupa’da kiþi baþýna düþen gelir seviyesine
bakýldýðýnda Türkiye ile önemli farklýlýklar olduðu gözlenmektedir. Bu da aradaki refah seviyesi
farkýna iþaret etmektedir. Bu refah seviyesindeki farklýlýk yerel mali sistemin iki önemli noktasýna
vurgu yapmaktadýr. 

• Bu ülkelerde mahalli idare harcamalarý çok daha fazladýr. 

• Bu ülkelerdeki bankalar yerel idarelere çok daha fazla kredi verebilmektedir. 

Türkiye’nin belediye hizmetlerinin seyrine bakýldýðýnda, en önemli sorunlar olarak planlama,
kamulaþtýrma, içme suyu, kanalizasyon, arýtma tesisi, yol, konut ve planlama öne çýkmaktadýr. Bu
alandaki talepler belli bir seviyede sabit kalmamakta; nüfusun hýzla artmasý, kentleþmenin
yoðunlaþmasý ile gün geçtikçe artmaktadýr. Bununla birlikte, daha önce yapýlan hizmetlerin
güncelleþtirilmesi, ekonomik verimliliðini kaybetmiþ ve kullanýlamayan diðer altyapý tesislerinin
yenilenmesi de ayrý bir yük getirmektedir. Altyapý hizmetlerine talepteki artýþý yakalamak bir yana,
var olan sorunlarý çözememiþtir. 

Bunun yanýnda, yerel yönetimlerin harcamalarýnýn arttýrýlamamasý ve kredilerin belli meblaðlarý
aþamamasý ve kredilerin geri dönüþünün olmamasý nedeni ile sorunlar artmaktadýr. Avrupa’da ise
nüfus artmamakta, hatta gerilemekte; kentleþme ayný oranda kalmakta; altyapýya aktarýlan kaynak ile
de ihtiyaç karþýlanmaktadýr. 

Dünya Bankasý, kamu kaynaklarýndan kredi veren yerel yönetim bankalarýnýn tasfiye edilmesini,
yerel yönetimlerin borçlanmada özgür býrakýlmasý ve yerel kredi piyasalarýnýn oluþturulmasýný
öngörmektedir. Temel alýnan “kredi verilebilir belediyelerin yaratýlmasýdýr. Kredi verilebilir belediye,
öz kaynaklarýný düzenli toplayabilen ve piyasadan kredi alabilen ve ödeyebilen belediyeleri tarif
etmektedir. En iyi model olarak ABD Belediye Bono Piyasasý gösterilmektedir. 

Kamu kurumu gibi deðil, piyasada herhangi bir þirket gibi hareket eden, borçlanabilen ve
güvenilir belediyeler yaratmak asýl amaçtýr. Belediyeler, hizmetlerini fiyatlandýrarak ve vergi
gelirlerini arttýrarak öz kaynaklarýnýn sürekliliðini garanti altýna alacak, bu þekilde güvenilir bir kredi
alýcýsý olacaktýr. Diðer taraftan, belediyelerin düþük faizli kredi saðlayýcýsý yerel yönetim bankalarý
kaldýrýlmalýdýr. Ancak bu þekilde belediyeler, özerkliklerine kavuþacak ve bu þekilde demokrasinin
yataðý, kalkýnmanýn odaðý olabilecektir. 

Belediyelerin temel hizmetleri, harita, planlama, imarlý arsa stoku, konut alaný, içme suyu,
kanalizasyon, arýtma, çöp, ulaþým, vb. hizmetlerdir. Bunlarýn gerçekleþtirilmesi için makine, donaným
ve ekipman alýmý yapýlmalýdýr. Bu hizmetlerin hepsi planlama ile doðru iþleyecek, uygulamada
mühendislik-mimarlýk bilgilerinin kullanýlmasý gereken teknik hizmet alanlarýdýr. Söz konusu
hizmetlerin yerine getirilmesinde hem etüd-proje, hem imalat, iþletme planlarýnýn yapým ve
uygulamasýnda sürekli olarak mühendislik hizmetlerine gereksinim vardýr. Diðer taraftan, projelerin
finansmaný için krediye ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu hizmet alanlarýnýn yapýsý gereði, belediyeler yerel,
ulusal ve uluslararasý sermaye ile ticari iliþkiye girmek durumunda kalmaktadýr. 
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Bu hizmetler, teknik olduðu kadar sosyal yönleri de içinde barýndýrmaktadýr; belediyelerin temel
hizmetleri bu nedenle sosyal-teknik özelliktedir. Belediye, halktan topladýðý gelirleri ve hizmet
karþýlýðý aldýðý paralarý, yeni altyapý hizmetlerinin yapýlmasý için aktarmakta, bu nedenle de kaynak
daðýtýmý yapmaktadýr. Altyapý hizmetlerinde özellikle metro, arýtma tesisleri gibi yapým ve imalat
iþlerinin mali boyutu yüksek deðerler oluþturmaktadýr. Bu tür hizmetlerde yabancý sermayeli yapým
þirketleri de devreye girmektedir. Söz konusu bu hizmetlerin maliyetlerinin birçok belediyenin gelir
gider bütçesinde büyük sýkýntýlar yarattýðý bilinmektedir. Daðýtýlan kaynak ise, genel bütçeden ayrýlan
pay ile halktan toplanan vergi ve hizmet karþýlýklarýdýr. Bu süreçte, gelir daðýlýmdaki eþitsizliði arttýrýcý
politikalar yerel yönetimler tarafýndan izlenebilecekken, Ýller Bankasýnýn yürütücülüðünde yapýlmasý
ile bunun önüne geçilebilmektedir. Ýþte bu aþamada, Ýller Bankasý gibi bir kurumun, belediyeler ile
sermaye grubu ve merkezi hükümet ile belediyeler arasýndaki iliþkilerde aracý olmasý önem
kazanmaktadýr. 

Ýller Bankasýnýn temel amaçlarýndan olan, hizmetlerin yapýlabilmesi için gerekli ekipmanýn yerli
sermayedarlara üretilmesi veya bizzat yerli sermayedarlarýn bu üretim sürecinde yer almasý ile belediye
kaynaklarýnýn yerel sermayenin baskýsý altýnda paylaþtýrýlmasý engellenmektedir. Diðer taraftan, makine
ve teçhizatýn yurt içinde üretiminin teþvik edilmesi ile ülke kalkýnmasýna dolaylý da olsa etkisi söz
konusu olmaktadýr. Ýller Bankasý bünyesinde yetiþtirdiði farklý meslek gruplarýndan oluþan teknik
kadro ile çok geniþ alanda hizmet verebilmektedir. Teknik kadro tüm belediye etüd, proje hizmetleri
yanýnda hem danýþmanlýk hem de kontrollük hizmetlerini yürütmektedir. Ýller Bankasý ayný zamanda,
yerel yönetimler tarafýndan populist tercihler ile gerçekleþtirilen bazý yatýrýmlarýn önünü kesmekte ve
yerel yatýrýmlarýn planlamasýnýn ulusal çapta yapýlmasý sonucunda da kalkýnmada bölgesel farklýlýklarýn
doðmasýný engellemektedir. Diðer taraftan, yerel yönetim yatýrýmlarýnýn düþük faizli ve uzun vadeli
kredilerle yapýlmasý ile hizmetlerin fiyatlandýrýlmasý aþamasýnda maliyetin düþük tutulmasý ve
dolayýsýyla hizmetlerin fiyatlandýrýlmasýnda halkýn yükünü hafifletmekte, daha fazla kesimin
faydalanmasýnýn önünü açmaktadýr. Yerel yönetimlerin, yüksek faizli kredilerle yatýrým yapmasý
demek, fiyatlarýn artmasý, halktan hizmetin maliyeti yanýnda faizini de almak anlamýna gelmektedir.
İller Bankasýnýn aracýlýðý ile temel gereksinimler olan hizmetlerin fiyatlandýrmasýnda borç baskýsý
hissettirilmemekte ve yerel hizmetlerin daha çok kiþiye ulaþtýrýlmasý saðlanmaktadýr. 

Ýller Bankasýnda Yaþanan Sorunlar

Ýller Bankasý kurulduðu günden bu güne, belediyelerin ve diðer yerel yönetim birimlerinin
altyapý hizmetlerinin gerçekleþtirilmesinde finansman ve teknik destek bakýmdan vazgeçilmezdir.
Ýller Bankasý, yerel yönetimler ile ilgili sahip olduðu bilgi ve uzman kadrosu ile de Türkiye için çok
önemlidir. 

Kendine özgü bir yapýya sahip olan Ýller Bankasýnýn son dönemlerde sorunlar yaþadýðý açýktýr.
Bunlarýn baþýnda, siyasal baský ve siyasal kadro atamalarý, bankanýn ortaklarý olan yerel yönetimlere
verilen kredilerin geri dönüþünün olmamasý gelmektedir. Bunun dýþýnda, kuruluþ sermayesine ortak
olan yerel yönetimlerin karar verme mekanizmalarýnda yer almamasý da katý merkeziyetçilik
eleþtirilerine maruz kalmasýna neden olmaktadýr. Yerel yatýrýmlarda, merkezi planlama, merkezi
uygulama ve merkezden kontrollük yapýlmakta; çoðu zaman belediyelere hiç görüþ sorulmamasý ve
sürece dahil edilmemeleri, yerel yönetimlerce eleþtirilmektedir. 

Diðer taraftan, merkezi bütçeye baðýmlýlýk ve bu nedenle uzun vadeli kredi verememesi
nedeniyle çaðdaþ olmamakla, mali özerkliðin olmamasý ve merkezi hükümetin bürokrasisinden
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kurtulamadýðý yolunda eleþtirilmektedir. Ayný zamanda, kamu kaynaklarýný kullanmasý ve kamu
denetimine tabi olmasý nedeniyle de banka faiz oranlarýný kendisi belirleyememektedir. 

Ýller Bankasý, bu sorunlar ýþýðýnda deðerlendirilerek, kamu yönetimi içerisinde daha etkin
çalýþmasý yolunda yenilenme sürecine sokulmayýp; piyasa mantýðýna göre çalýþacak bir Banka
yaratmaya çalýþan dýþ kaynaklý projeler doðrultusunda yeniden yapýlandýrýlmadadýr. Dönemin
þartlarýnýn doðurduðu bu ülkeye özgü kurumun sorunlarý yýkýcý deðil, yapýcý eleþtirilerle düzeltilmelidir. 

Kurumun yaþadýðý sorunlarýn yeni olmadýðý bilinmektedir. Yukarýda ele alýndýðý gibi uzun
yýllardýr Bankanýn yeniden yapýlandýrmasýný öngören uluslararasý rapor ve antlaþmalar gündeme
gelmiþtir. Bunlarýn ötesinde Ýller Bankasýnýn var olduðu yapýsý ile daha iyi çalýþabilmesini öngören
çalýþmalarýn da ele alýnmasý daha gerçekçi bir çözüme iþaret edecektir. Bu doðrultuda hazýrlanan
TODAÝE Raporu önemlidir. 

TODAÝE’nin 1992 Yýlý Ýller Bankasýnýn Reorganizasyon Araþtýrmasý Raporu 

TODAÝE tarafýndan yapýlan araþtýrma, Ýller Bankasý’nýn yerel yönetimlerle olan iliþkisi ve yerel
yönetim mali sisteminin odak noktasý olarak Ýller Bankasý ele alýnmýþtýr. Yerel yönetim sistemi ve
özelde Ýller Bankasý’nda ortaya çýkan sonuçlar þöyle sýralanmaktadýr: 

• Yerel yönetimlerin gerek mali gerekse idari açýdan özerkliði saðlanmalýdýr. (Ýller Bankasýnýn
görev ve yetki alanýnýn belirlenmesinde yerel yönetimlerin özerkliði önemli bir unsurdur.) 

• Teknik desteðe devam etmeli fakat teknik desteðe ihtiyacý olmayan belediyelere 

yatýrýmlarýný yürütme yetkisi verilmelidir. 

• Ýller Bankasýnda yerel yönetimlerin temsil edilmesi saðlanmalýdýr. 

• “Yerel Yönetim Bankasý” olarak adýný deðiþtirmelidir. 

• Genel kurulun etkinliði arttýrýlmalýdýr. 

TODAÝE raporu var olan kurumsal sorunlara var olan yapý içerisinde iyileþtirmeler içinde çözüm
önerileri sunmaktadýr. Dünya Bankasý önerileri ise uluslararasý sermayenin sorunlarýna getirilen
çözümlerdir. 

Ýller Bankasýnýn tasfiye edilmesini öngören tasarýnýn sonucunun sadece bir kurumun ortadan
kalkmasý olmadýðý anlaþýlmalýdýr. Yukarýda deðinilen, ticari, sanayi, finansal sermaye belediyeler
iliþkisinde Ýller Bankasýnýn ortadan kaldýrýlmasý, belediyelerin doðrudan yerli ve yabancý sermaye
ile birebir iliþki kurmasýný gerektirecek; yerel yatýrýmýn planlanma, finansman sistemini ve kaynak
tahsisinde gözetilen dengelerin deðiþmesine ve gelir daðýlýmýndaki eþitsizliðin artmasýna neden
olacaktýr. Özellikle, çok uluslu þirketlerin yerel yönetim finansmaný alanýnda öne geçmesi sermaye
unsurunun içeriðini de deðiþtirecek, halkýn kaynakları uluslararasý sermayeye aktarýlmýþ olacaktýr. 

Belediyeler, Ýller Bankasý aracýlýðý ile kamu kredisi kullanabilmekte, diðer taraftan ulusal ve
uluslararasý bankacýlýk sisteminden özel kredi kullanma yetkisine sahiptir. 1980 yýlýna kadar belediye
kredileri kamu kaynaklarýndan karþýlanmakta iken artýk dýþ kaynaklý kredilere yönlendirilmektedir.
Ulusal kalkýnma modelinin uzantýsý olan kamu kaynaklý yerel kredi sisteminin yerine piyasa
koþullarýna dayalý yerel kredi sistemi benimsenmiþtir. 

1984 yýlýndan itibaren dýþ borç miktarlarý belediye kalemlerinde yer almaya baþlamýþtýr.
Belediyeler kredileri ödeyemeyince Hazine borcu ödemekte, belediye Hazineye karþý
borçlanmaktadýr. Bu miktar gittikçe büyümektedir. 
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Dünya Bankasý, “geliþmekte olan ülkelerde yerel altyapý açýðýnýn yüksek olduðunu, bu açýðýn
kamu kaynaklarý ile karþýlanamayacaðýný” ileri sürmekte ve “büyük çaplý kentsel altyapý projelerinin
yaþama geçirilmesi için küresel sermayenin katýlýmýný saðlamak gerektiði” savýndan hareket
etmektedir. Kamu kaynaklarý bu açýðý kapatamadýðýndan küresel aktörler bu alanda rol almalýdýr.
Fakat küresel aktörlerden kredi alabilecek bir belediye modeli kurulmalýdýr. “kredi verilebilir
belediyeler” yaratmak esas olandýr. Kredi verilebilir belediyeler, merkez kaynaklarýna baðlý olmayan
kendi öz kaynaklarý ile borçlanmayý sürdürebilecek ve bu nedenle özerk ve güçlü belediyelerdir.
Bunun için merkezden koparýlmalarý gerekmektedir. Katýlýmcý olmalýdýr. Yerelleþme-kalkýnma-
demokrasi arasýndaki olmazsa olmaz iliþki üzerine kurulmaktadýr bütün baðlantý. Bunun için (l)
piyasa odaklýlýk, (2) yönetiþim ilkelerine uygunluk, (3) þeffaf belediyecilik ilkelerini benimsemelidir.
Bu sayede yönetiþim modeli ile yönetilen yerel altyapý yatýrýmlarý, piyasadan borçlanarak yapýlacak,
belediyeler fiyatlandýrma mekanizmalarý ile bu hizmetin karþýlýðýný alabilecek ve borcunu kendi
kaynaklarýndan karþýlayabilecektir. 

Özellikle son yýllarda belediyelere verilen yeni altyapý hizmetlerinin yerine getirilmesi de
düþünüldüðünde yaklaþýk 100 milyar dolarlýk bir hizmet alanýnýn gündeme geleceði tespitleri
yapýlmaktadýr. 

Planlamanýn ulusal düzeyde yapýlmasý ile bütün ülke çapýndaki idare ve kurumlarýn yerel
yatýrýmlardan haberdar edilmesi, kalkýnmada öncelikli bölgelerin belirlenmesi gibi avantajlardan
yararlanýlmaktayken artýk belediyeler kendi yatýrýmlarýnýn planlamasýndan, finansmanýna kadar yetkili
olacak, kendileri yatýrýmlarý gerçekleþtirecektir. Finansman yaratýlmasýna yabancý finans
kuruluþlarýnýn devreye girmesi kaçýnýlmaz olacaktýr. AB uyum yasalarý çerçevesinde Kamu İhale
Yasasýndan, Yabancý Yatýrýmlar Yasasýna kadar birçok alanda yapýsal deðiþiklikler yapýlarak yerel
yönetimlerin diðer kurum ve kuruluþlar ile karþý karþýya getirilmesinde hangi sýkýntýlarýn yaþanacaðý
çok açýktýr. Belediye yatýrýmlarýnýn planlanmasýnda yerelin sürece dahil edilmesi olumlu bir geliþme
olmakla birlikte, yerel yatýrýmlarýn ulusal düzeyde ele alýnmasýnýn gerekliliði de açýktýr. 

Ýller Bankasý A.Þ. yasa tasarýsýnýn yalnýzca bir kurumda deðiþiklik olmadýðýný, tersine bu
deðiþikliðin ülkenin tüm yerel altyapý finansmaný ve yatýrýmcýlýðý sisteminin deðiþtirilmesine yönelik
olduðu görülmelidir. Yerel yatýrýmcýlýðýn mali ve teknik boyutlarda yönetimi, ulusal çapta ve temel
nitelikte bir politika sorunudur. Dahasý, günümüzde bu sorun bölgesel ve “küresel” boyutludur. Bu
nedenle, kamuoyunun sorunun tüm boyutlarýný görmeyi saðlayan doðru bilgiyle donatýlmasý
önemlidir. Aþaðýdaki 14 madde Ýller Bankasý A.Þ. yasa tasarýsýnýn gerçek anlamýný ortaya
koymaktadýr. 

KAMUOYUNDAKİ TESPİTLER VE ELEŞTİRİLER

1- Ýller Bankasý 1945 yýlýnda kuruldu. Ortaklarý ve sahipleri yerel yönetimler olan banka, yerel
yönetimlere kamu kredisi açmanýn yaný sýra altyapý projeleri geliþtirip kimi zaman bunlarý bizzat
yaptý ya da ihaleyle yaptýrdý. 1981 yýlýna kadar elektrik alanýnda da çalýþtý; kurulduðundan günümüze
harita-þehir planý, içmesuyu, kanalizasyon baþta olmak üzere yerel altyapý alanýnda uzmanlaþtý. 

2- Yatýrýmlarýn kaynaðý, 1947’den itibaren Belediyeler Fonundan karþýlandý. Bu Fon, asýl olarak
genel bütçe vergi gelirlerinin %3’ü ayrýlarak oluþturuldu. Tüm belediyelere % 6 gibi bir oran
ayrýlýrken, iller Bankasý emrine verilen % 3 çok önemli bir tutardý. 

3- Banka yatýrýmlarý, Devlet Planlama Teþkilatý’nýn ulusal çapta tüm kamu kurumlarýnýn
yatýrýmlarýný içeren yýllýk yatýrým programlarýna alýnarak yürütüldü. 
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4- Ýller Bankasý, Avrupa kent bayýndýrlýðý deneyiminden yararlanarak kurulmuþ, Türkiye
koþullarýna özgü bir çalýþma düzenine kavuþturulmuþtu. Bu tip yapýlar, Avrupa’da 1816’dan
baþlayarak kurulmuþ ve büyümüþtü. 

5- Avrupa’nýn, Belçika’nýn ve Fransa’nýn “Yerel Kredi Sandýðý” adýný taþýyan benzeri kuruluþlarý,
1990’lý yýllarda “kamu bankacýlýðý” yapmak üzere yeniden yapýlandýrýldýlar. Fransa-Belçika sandýklarý
birleþtiler ve Dexia adýný aldýlar. Dexia, özel uluslararasý banka olarak “kamu bankacýlýðý” yapýyor.
Merkezi yönetimlerin ve özellikle de yerel yönetimlerin kredi isteklerini özel bankacýlýk esprisi içinde
karþýlayan bu yeni yapý, kendini Avrupa kökenli küresel banka olarak tanýtýyor. Birleþme Avrupa içi
de kalmýyor, Amerikan kurumlarýný da satýn alýp büyüyor. 

6- Dexia, Denizbank’ý satýn alarak büyümesini sürdürüyor. Denizbank 1930’lu yýllarda kurulmuþ
bir kamu bankasýydý; özelleþtirildi; 1998’de Zorlu Grubu tarafýndan alýndý. Zorlu, Tariþbank’ý da
almýþtý. Ýki yapýyý Denizbank adý altýnda birleþtirmiþti. Hisselerinin % 25’ini halka açmýþtý; elindeki
% 75’i, Haziran 2006 sonunda Dexia adlý yabancý bankaya sattýðýný açýkladý. 

7- Yerel kredi sistemi ve yerel yatýrýmcýlýk alanı Ýller Bankasý’nýn uzmanlýk alanýdýr. Bu yasa
tasarýsý, uzman kurumu ortadan kaldýrýyor. Doðal olarak alan, Dexia adlý yabancý - özel tekel’in eline
geçmeye hazýr hale getiriliyor. 

8- Çeyrek yüzyýldýr “devlet kötü iþ görür; çünkü tekeldir; rekabet tanýmaz” deniyor ve
özelleþtirmelerle iþlerin çok iyi görüleceði çünkü rekabet ortamý yaratýlacaðý ileri sürülüyor. Oysa, bir
kamu tekeli olan Ýller Bankasý ortadan kaldýrýlýrken, yerini baþka bir tekel alýyor. Üstelik bu tekel
özel bir tekel; üstelik bu tekel yabancý bir tekeldir. 

9- Türkiye’ye Dexia girerken Ýller Bankasý’nýn tasfiye edilmesi, Dünya Bankasý öncülüðünde
gerçekleþtiriliyor. Dünya Bankasý 300 milyon dolarlýk kredi karþýlýðýnda, bu krediyi Ýller Bankasý’na
kullandýrarak, kurumu -Ýller Bankasý’ný kendine Ýller Bankasý’na öldürtüyor. 

10- Ýller Bankasý’nýn kaldýrýlmasý, yerel yatýrým ve kredi alanýnda “devlet tekeli sistemi”nin
kaldýrýlmasý ve ayný anda ‘’yabancý - özel - tekelci bir sistem “ kurulmasý demektir. 

11- Tasarý, Ýller Bankasý’nýn siyasetten arýndýrýlacaðýný savunuyor. Siyasetten arýndýrmadan
anlaþýlan “bir belediye kredi alabilirse alýr, alamazsa alamaz” deyiþinde saklý olan fikirdir. Yoksa,
hukuk devletinde kabul edilemeyecek olan þey, iktidar partisinden olana çok ve kolayca kredi verirken
muhalefetten olana kredi verilmemesi, kayýrmacýlýk yapýlýp korunan belediyenin almasý, diðerlerinin
maðdur edilmesi deðildir. Bu tip uygulamalar, “siyasetin etkisi”nden doðan uygulamalar deðildir;
bunlar yoz ve hukuksuz siyaset ve idarelerin uygulamalarýdýr. “Siyasetin etkisinin ortadan
kaldýrýlmasý” bu tür uygulamalarýn sona erdirilmesi deðildir. Kamuoyunun bu konuyu açýk seçik
görmesi büyük önem taþýr. 

12- Tasarý, Ýller Bankasý’ný bir “kamu kurumu deðil” bir “banka” olarak kurmayý
hedeflemektedir. Bu “banka”, bankacýlýk kuralý ne ise o olacak bir bankadýr. Bankacýlýk kuralý,
alacaðýný almak için borçlunun “halk saðlýðý”, “toplum refahý”, “kamu görevi” zorunluluklarýna
körleþmektir; her durumda “alacaðýn tahsiline” odaklanmaktadýr. Bunun için borçlunun gelir ve
varlýklarý üzerinde haciz, ipotek, iflas gibi ticari mekanizmalarýn iþletilebileceði bir ortam kurulmasý
þarttýr. İller Bankasý, ayný Dexia gibi, ayný IMF gibi, alacaðýna þahin bir banka haline getirmektedir.
Oysa ülkemizde “bankacýlýk kuralý gereðince” kaynak yaratmaya deðil, “kamu hizmetleri kuralý
gereðince” kaynak yaratmaya ihtiyaç vardýr. Kamu kuruluþu, önceliði kamu hizmeti olan kuruluþtur.
Halkýn ihtiyaçlarýna göre kaynak yaratmak üzere kurulur, tüm diðer kuruluþlarý-bankalarý, þirketleri,
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alacaklýlarý, vb..-bu amaç doðrultusunda yönlendirmek yetkisiyle davranýr. Bu gerçeði unutan
kiþilerin, kamu kuruluþlarýný “banka yapmak” için uðraþmak yerine, halihazýrda var olan ve “banka
kuralý neyse o” diye çalýþan yerlerde çalýþmayý düþünmeleri daha uygun olur. 

13- Tasarý, Ýller Bankasý’nda günümüzde çalýþan 3.000’i aþkýn kamu görevlisini iþinden
edecektir. Yýllardýr birikmiþ kredi ve yatýrýmcýlýk deneyimi, bu personelin daðýtýlmasýyla birlikte yok
edilecektir. Böylece yerel yönetimlerin sorunlarýný, ihtiyaçlarýný uzaktan yakýndan bilmeyen bu “yeni
bankacý personel”le, Cumhuriyet’in en önemli kurumunu tarihe gömmeyi hedefliyor. Son yirmi beþ
yýldan bu yana yapýlan her satýþta, her elden çýkarmada, her tasfiyede olduðu gibi, yine yetiþmiþ iþ
gücünün kazanýlmýþ haklarý, Cumhuriyet’in temel deðerleriyle birlikte yok ediliyor. 

Ýller Bankasý daha önceden yerel altyapý hizmetleri için; içme suyu borusu, altyapý malzemesi,
büz v.b. malzemeleri de kendi bünyesinde üretmekte, kentlerimizin alt yapý yatýrým ihalelerini
gerçekleþtirmekte, altyapý kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmekteydi. Ancak 1980’li yýllarda
uygulanan neo - liberal politikalar sonucu önce, altyapý malzemesi üretme iþine son verildi. Daha
sonra Eylül 2003‘te Ýller Bankasý Uygulama Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikle ihale yapma yetkisi
belediyelere verilmiþ, sadece ihaleye çýkmak için yeterli teknik personel ve mali durumu olmayan
küçük belediyelere banka tarafýndan teknik destek saðlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Diðer taraftan, İller
Bankasý projelerinde önceden İller Bankasý tam kontrollük yaparken, artýk müþtereken kontrollük
esas alýnmaya baþlanmýþtýr. Ancak belediyelerin yapamamasý durumunda bankadan tam kontrollük
yapmasý istenilmiþtir. Söz konusu uygulama yönetmeliði ile kredilerin vade, limit ve kullandýrma
þartları da yeniden düzenlenmiþtir. Ýller Bankasý; yerel altyapý hizmetlerinin ulusal planlayýcýsýdýr. 

14- Bu tasarý, bir dönüþüm tasarýsýdýr. Banka zaman içinde sahiplerine yabancýlaþtýrýlmýþtýr. Bu
tasarı bir tasfiyenin ön hazýrlýðýdýr. Bu tasfiye ile 70 yýllýk banka tarihi ve cumhuriyet arþivi ortadan
kaldýrýlmaktadýr. Oysa Türkiye’nin bu özgün yapýya hala çok ihtiyacý bulunmaktadýr. 

Ýller Bankasý Anonim Þirketi Kurulmasý Hakkýnda Kanunu Tasarýsýnýn Deðerlendirilmesi 

1- Alt komisyon raporunun 4. maddesinde “ortaklýk yapýsý ve sermaye” düzenlenmektedir.
Tasarý, köy idareleri için banka ortaklýðýný sonlandýrýrken, sermayeyle ilgili hisselerini de hazineye
devrediyordu. Anayasaya aykýrý olan bu durumun sermayeyle ilgili olaný alt komisyonda
düzeltilmiþtir. Ancak, Ýller Bankasý Anonim Þirketi Hakkýnda Kanun Tasarýsý kabul edilip
yürürlüðe girdiðinde, 4759 sayýlý kanun yürürlükten kalkacaktýr. 4759 sayýlý kanun ise ortaklar
arasýnda köy idarelerini de saymýþtýr. Tasarýda ise köy idareleri bulunmamaktadýr. Alt komisyon
görüþmelerinde yaptýðýmýz bu eleþtiriye, “Ýl Özel Ýdareleri bu alaný düzenliyor, sorun yoktur”
denilmiþtir. Oysa köy idareleri ayrý kamu tüzel kiþileridir. Tasarý böyle kanunlaþýrsa köy idareleri
ve özellikle kýrsal alan, tamamen sahipsiz kalacak ve yalnýzlaþacaktýr. Cumhuriyetin ilk temel
kanunlarýndan olan Köy Kanunu (1924 tarihli 442 sayýlý) köy idarelerini ayrý tüzel kiþilik olarak
tanzim etmiþ, yerel yönetim ve merkezi idare ile ilgili yetki, görev ve sorumluluk yüklemiþ, “köy
derneði” organýyla katýlýmcý demokrasinin ilk örneklerinden olmuþtur. Muhtar hem yerel yönetimin
baþý hem de merkezi yönetimin, devletin köydeki temsilcisidir. Muhtarýn iki þapkasý bulunmaktadýr.
Ancak bugüne kadar geçen 86 yýl içinde köy kanununda yetkilerde, sorumluluklarda, görevlerde
ve özellikle kaynaklarda hiçbir iyileþtirme yapýlmamýþtýr. Özellikle, Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüðünün taþra teþkilatýnýn Ýl Özel Ýdaresine baðlanmasý ile durum deðiþmemiþtir. Personel
ve cari harcamalar dýþýnda harcama yapamayan, kendisi de kaynaksýz býrakýlan bu idare, köylere
hizmet götüremez duruma gelmiþtir. 
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Ülkemizde yaklaþýk 35.000 köy, 40.000 mezra, sayýsý belli olmayan kom bulunmaktadýr. 72.6
milyon nüfusumuzun 18 milyonu belde ve köylerde yaþamaktadýr. Hükümetin geçen 8 yýllýk süre
içinde köy kanunu ve kýrsal alan kalkýnmasýnda, mahalle muhtarlýklarýnda yeniden yapýlanma için hiç
adým atmamasý dikkat çekicidir. Bu alanda baþkalaþmaya gidilmeden yeniden yapýlanma kaçýnýlmaz
olmuþtur. 

2- Yeni tasarý ile köy idarelerinin ortaklýktan çýkarýlmasý ve birikmiþ olan ödenmiþ sermayelerine
el konmasý kamu hukukunun temel prensiplerine ve anayasaya aykýrýdýr. 

3- 4 ncü maddenin 3 üncü fýkrasýnýn a bendinde “2.7.2008 tarihli ve 5779 sayýlý Ýl Özel
Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkýnda Kanuna göre,
her ay Maliye Bakanlýðý ve Ýller Bankasý tarafýndan daðýtýlacak vergi gelirleri paylarýnýn toplamý
üzerinden aylýk olarak yüzde iki oranýnda kesilecek miktarlar “sermayenin bir bölümü olarak
tariflenmiþtir. Oysa bu pay mevcut kanunda % 5 tir. Bu payýn kademeli olarak % 2 ye indirilmesi
defacto bir durumdur. Ortaklara bu durum sorulmamýþtýr. Bunu eleþtirdiðimizde sadece toplantýya
çaðrýlan Belediyeler Birliði temsilcisi, konunun sözlü olarak encümende görüþüldüðünü ifade etmiþtir.
Bunu kabul bile etsek Ýl Özel Ýdareleri ve köyler için konu çözümlenmemiþtir. Bu konunun bankanýn
ortaklarýnýn katýlacaðý bir genel kurulda çözümlenmesi gerekirdi. 

4- Genel Kurulun oluþumuna (madde 5) yukarýda saydýðýmýz gerekçeler ile, köy temsilcileri de
dahil edilmelidir. 

5- Yönetim Kurulu’nda yerel yönetim temsilcilerine yer verilmemiþtir. Bu konudaki itirazlarýmýz
alt komisyonda haklý bulunup metne eklenmiþtir. Genel Kurul aþamasýnda da üzerinde önemle
durulmasý gerekmektedir. 

6- Üç kiþiden oluþacak denetim kurulu üyesinden birinin genel kurul tarafýndan seçilmesi,
objektif deðerlendirme ve hesap verebilirlik açýsýndan soru iþaretlerine yol açacaktýr. 

7- Geçici madde 5’in, 1 nci fýkrasýnda sözleþmeli statüye geçecek personelin, geçecek yasal süre
içinde “statülerine uygun iþlerde görevlendirilmeleri”, 4 ncü fýkrasýnda “Bankada sürekli iþçi
kadrolarýnda ve geçici iþçi pozisyonlarýnda çalýþanlarýn mevcut statülerinde çalýþtýrýlmaya devamý,
6 ncý fýkrasýndaki “sürenin en az iki yýl” olarak belirlenmesi, 7 nci fýkrasýndaki “emekli ikramiyeleri
veya kýdem tazminatlarýnýn yüzde 30 fazlasýyla ödenmesi” ile ilgili önerilerimiz karþýlansa da, mevcut
personelin maðduriyete uðratýlmamasý güvence altýna alýnmalýdýr. 

8- Bankanýn þu andaki mevcut yapýsý içinde yerel yönetimlerle ilgili görev, sorumluluk, destek
vb. gibi düzenlemeler ile ucuz kredi kullandýrýlmasýnýn saðlanmasý ana sözleþme ve yeni
yönetmelikler yapýlýrken öncelikle ele alýnmasý gereken konulardýr. 

9- Bankanýn hazineye devredilmemesi, üstlendiði misyon itibariyle ilgili bakanlýðýn Bayýndýrlýk
ve Ýskan Bakanlýðý olmasý gerekmektedir. 

M. Akif Hamzaçebi Gürol Ergin Faik Öztrak 
Trabzon Muðla Tekirdað

Esfender Korkmaz Ferit Mevlüt Aslanoðlu Osman Kaptan 
Ýstanbul Malatya Antalya

Bülent Baratalý 
Ýzmir 
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“Ýller Bankasý Anonim Þirketi Hakkýnda Kanun Tasarýsý”, Hükümet tarafýndan hazýrlanarak 2006

yýlýnda TBMM’ne sevk edilmiþ, Plan ve Bütçe Komisyonu Alt Komisyonunda görüþülmüþ, ancak 22
nci yasama döneminde yasalaþmadýðýndan hükümsüz hale gelmiþtir. TBMM Ýç Tüzüðünün 77 nci
maddesi uyarýnca, Tasarýnýn yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülerek tekrar gündeme
alýnmýþtýr. 

Ýller Bankasý Anonim Þirketi Hakkýnda Kanun Tasarýsý ile ilgili oluþturulan Alt Komisyonun
çalýþmalarýnda ve Komisyon görüþmelerinde, tüm maddeler üzerinde önemli ek ve deðiþiklikler
yapýlmýþ ve tasarýya yeni maddeler ilave edilerek son þekli verilmiþtir. 

Tasarının bazı maddeleri hakkındaki görüş ve eleştirilerimiz aşağıda belirtilmiştir.
Ýller Bankasý; Tasarýnýn birinci maddesi ile, anonim þirket statüsünde “Ýller Bankasý Anonim

Þirketi” unvanýyla bir kalkýnma ve yatýrým bankasý statüsüne dönüþtürülmektedir. 
Tasarýnýn 4 üncü maddesine göre, Bankanýn ortaklarý il özel idareleri ve belediyelerdir.

Yürürlükten kaldýrýlan 4759 sayýlý Kanunda bankanýn ortakları arasýnda yer alan Köy Ýdareleri, bu
Tasarý ile ortaklar arasýndan çýkarýlmaktadýr. 

Tasarýnýn 5 inci maddesine göre, bankanýn ortaklarý olan il genel meclisleri ile belediyelerin
genel kurulda temsilinde her ilden Ýkiþer kiþi olmak üzere il bazý esas alýnmýþ, banka sermayesine
ortaklýðý sözkonusu olmayan bakanlýk ve kurum temsilcileri genel kurulda yer almýþtýr. Her ilden
belediye temsilcisinin bir kiþi olmasý, belediye sayýsý fazla veya az olan iller açýsýndan genel kurulda
belediyelerin temsilinde bir eþitsizlik oluþturmuþtur. Banka merkezi dýþýndan gelen Genel Kurul
üyelerine ödenecek harcýraha bir sýnýrlama getirilmemektedir. 

Tasarýnýn 11 inci maddesine göre; Banka hizmetlerinin gerektirdiði görevlerin, 657 sayýlý Devlet
Memurlarý Kanununa ve diðer kanunlarýn sözleþmeli personel hakkýndaki hükümlerine tabi olmayan
sözleþmeli personel eli ile yürütülmesi öngörülmektedir. Tasarýnýn Geçici 5 inci maddesinin ikinci
fýkrasýnda da, sözleþmeli olarak çalýþmayý kabul etmeyen personelin, Bakanlar Kurulu Kararý ile
çýkarýlacak olan yönetmeliðin yayýmlanmasýndan itibaren en geç üç ay içerisinde Banka tarafýndan
Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilmesi ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna nakledilmesi
düzenlenmektedir. 

Personelin güvencesiz kalmasý konusu en fazla eleþtirilen ve kaygý duyulan hükümler olmuþtur.
Tasarýnýn Alt Komisyon ve Komisyon görüþmeleri esnasýnda yaptýðýmýz eleþtiriler ve öneriler
çerçevesinde, personel lehine bazý ek hükümler getirilmiþ olup; 

– Personelden, Bankada sözleþmeli olarak çalýþmak isteyenlerin; Bakanlar Kurulunca çýkarýlacak
yönetmeliðin yayýmlanmasýndan itibaren en geç üç ay içerisinde Bankadaki durumlarýna uygun
pozisyonlara atanmasý ve söz konusu pozisyonlara atama iþlemi yapýlýncaya kadar Bankaca ihtiyaç duyulan
ve statülerine uygun iþlerde görevlendirilmesi, yeni bir pozisyona atanýncaya kadar, eski kadrolarýnýn aylýk,
ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diðer mali haklarýný almaya devam etmeleri, 

– Banka personeliyle yapýlacak ilk sözleþmenin süresinin iki yýl olarak belirlenmesi, 
– Emeklilik yönünden müktesep haklarýnýn korunmasý ve statü yönünden tercih hakký tanýnmasý, 
– Bankada devlet memuru statüsünde görev yapmakta olanlardan emekli aylýðý baðlanmasýna

hak kazanmýþ olanlara, Kanunda belirtilen süre içinde emeklilik baþvurusunda bulunmalarý halinde,
emekli ikramiyelerini yüzde 30 fazlasýyla almalarý, 
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– Bankada bu Kanunla kaldýrýlan daire baþkanlýðý kadrosuna atanmak suretiyle görev yapmakta
olanlarýn emeklilik iþlemlerinde 3600 ek gösterge rakamýnýn esas alýnmasý, ile ilgili hususlar Tasarýnýn
Geçici 5 inci maddesi ile düzenlenmiþtir. 

Banka personeliyle iki yýl olarak yapýlacak ilk sözleþme süresinin sonunda yeniden sözleþme
imzalamak istemeyen personelin Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilmesi ve diðer kamu kurum ve
kuruluþlarýna nakledilmesi imkaný verilmesine dair önergemiz reddedilmiþtir. Böylelikle çalýþanlar
için 2 yýllýk bir geçiþ süreci oluþturma görüþümüz kabul edilmemiþtir. 

Tasarýnýn 13 üncü maddesinin üçüncü fýkrasý ile Banka safi karýnýn yüzde 51‘ini; il özel idareleri
tarafýndan yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapý hizmetlerinin finansmaný; nüfusu
200.000’in altýnda olan belediyelerin harita, imar planý, içme suyu, atýk su, katý atýk, kent bilgi sistemi
ve benzeri kentsel altyapý projelerinin finansmaný ile nüfusu 20.000’in altýnda olan belediyelerin
anýlan projelerinin ayrýca yapýmýnýn finansmanýnda hibe olarak kullanýlmasý öngörülmektedir. Daha
8 ay önce 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayýlý kanunun 9 uncu maddesi ile yapýlan düzenlemede; safi
kazancýn, % 60’ý köyler ve nüfusu 10.000’in altýnda olan belediyelerin içmesuyu, atýksu, katý atýk ve
benzeri kentsel alt yapý tesislerinin yapýmýnýn finansmaný ile köyler ve nüfusu 100.000’e kadar olan
belediyelerin harita, imar planý, içmesuyu, atýksu, katý atýk, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel
altyapý projelendirme hizmetlerinin finansmanýna ayrýlmasý kabul edilmiþken, bu Tasarý ile ayrýlacak
kar oraný azaltýlmakta, kapsam geniþletilmekte ve içerik deðiþtirilmektedir. 

Tasarýnýn 13 üncü maddesinin yedinci fýkrasý ile Bankanýn, yurt dýþýnda projelendirme ve
danýþmanlýk hizmetleri verebilmesi, projelerin uygulanmasý için temin edilen finansmanýn
kullanýlmasýna aracýlýk edebilmesi görevi verilmektedir. Bu görev, Bankanýn temel amacý ile
örtüþmemektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle tasarıya muhalefet ettiğimizi bilgilerinize arz ederiz.

Münir Kutluata Emin Haluk Ayhan 
Sakarya Denizli

Mustafa Kalaycı Mehmet Günal
Konya Antalya

Erkan Akçay 
Manisa 
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Alt Komisyon Raporu
Esas No.: 1/371 11/2/2010

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuzun 11.11.2009 tarihli 10 uncu Birleşiminde gündeme alınarak, verilen bir önerge
doğrultusunda daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi amacıyla bir Alt Komisyonda görüşülmesi karar-
laştırılan, 1/371 esas numaralı "İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı" 2.12.2009,
16.12.2009, 5.1.2010, 13.1.2010 ve 3.2.2010 tarihlerinde Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, De-
vlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Belediyeler Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla ayrın-
tılı ve kapsamlı bir şekilde incelenmiş, yapılan çalışmalar sonucunda Tasarıda gerekli değişikler
yapılmış ve oluşturulan metin ekte sunulmuştur. 

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Bankanın mevcut Kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek konusunda yetersiz kaldığı,
Bankanın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik fiili bir dönüşümün başlatılmış olduğu ancak, mevzuat en-
geli nedeniyle finansal sistemin gerektirdiği hızlı dönüşümün gerçekleştirilemediği, bu dönüşümün
gerekli kıldığı yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiği, 

- Banka personelinin 657 sayılı Kanuna tabi olması nedeniyle, bankacılık konusunda uzman
personel istihdamında sıkıntıların yaşandığı, 

- Bankanın anonim şirket statüsünde olmadığı ve Bankacılık Kanunu hükümlerine tamamen
tabi bulunmadığı için ulusal ve uluslararası finans kaynaklarına erişim konusunda engellerle
karşılaşıldığı, 

- Özellikle belli ölçeğin altındaki belediyelerin imar, alt yapı gibi bazı projeleri gerçekleştirmek
konusunda yetersiz kaldığı, Bankanın sınırlı olarak bu konudaki yetkisini muhafaza edeceği ve
imkanları yetersiz olan belediyeler için projeler yürütebileceği, 

- Banka kârının yüzde 60'ının nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerin alt yapı tesislerinin
yapımının finansmanı ile kentsel altyapı projelendirme hizmetlerinin finansmanına ayrılması uygu-
lamasına devam edilmesi gerektiği, 

- Kârın dağıtımı, ortaklık yapısı ve sermaye gibi hususlara açıklık kazandırılması gerektiği, 

- Bankanın mahalli idareler için kaynak oluşturabilecek bir yapıya kavuşturulmasının yerinde bir
düzenleme olacağı, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben, Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının;

- Amaç ve kuruluş başlıklı 1 inci maddesi; "Kuruluş" ve "Bankanın amacı ve faaliyet konuları"
başlıkları altında iki ayrı madde olarak düzenlenmesi, Bankanın kuruluşunun 1 inci madde olarak;
Bankanın amacını kapsayan hükümlerin ise 3 üncü maddenin birinci fıkrası olarak yeniden düzen-
lenmesi ve Bankanın faaliyet konularının ikinci fıkra olarak ayrıntılı bir şekilde tadat edilmesi
suretiyle, 

- Tasarıda terim ve kavram birliğinin sağlanması ve tekrarlardan kaçınılması amacıyla "Tanım-
lar" başlığı altında bir düzenlemenin metne 2 nci madde olarak eklenmesi ve diğer maddelerin tesel-
sül ettirilmesi suretiyle, 
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- Sermaye başlıklı 2 nci maddesi; madde başlığının "ortaklık yapısı ve sermaye" şeklinde
değiştirilmesi; Bankanın sermayesinin 9.000.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesi; Bakanlar Kuru-
luna bu miktarı beş misline kadar artırabilme yetkisinin tanınması; sermayenin nama yazılı hisseye
ayrılması ve bu hisselerin Hazineye ait olması hükmünün metinden çıkarılması; sermaye tavanına u-
laşıncaya kadar Bankanın sermayesine hangi kaynaklardan ne miktarda bir tutarın ekleneceğinin
tadat edilmesini teminen 4 üncü madde olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 3 üncü maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda Bankanın
organlarının ve bu organların görevlerinin ayrı bir bölüm altında ve farklı maddeler içerisinde düzen-
lenmesi gerekliliği nedeniyle, maddede yer alan hükümlerin bir kısmının metinden çıkarılması, bir
kısmının değiştirilerek veya aynen ilgili maddeler içerisine dercedilmesi suretiyle, 

- İl genel meclisleri, belediye meclisleri, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ile
Hazine Müsteşarlığının da temsilini sağlayacak şekilde Banka Genel Kurulunun oluşumuna ilişkin
hükümler içeren bir düzenlemenin metne 5 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- Banka Genel Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen bir hükmün metne 6 ncı madde olarak
eklenmesi suretiyle, 

- Banka Yönetim Kurulunun sorumluluğunu, oluşumunu, görev süresini, Yönetim Kurulu üye-
liklerinin sona ermesini ve Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerini belirleyen bir düzenlemenin metne
7 nci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini ayrıntılı bir şekilde tadat eden bir düzenlemenin metne
8 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- Denetim Kurulunun oluşumunu, üyelerin atanmasını, niteliklerini ve Denetim Kurulunun görev
süresini belirleyen bir düzenlemenin 3 üncü maddenin ilgili hükümlerini de içerecek şekilde metne
9 uncu madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- 3 üncü maddede yer alan ve Genel Müdüre ilişkin düzenlemeyi öngören hükmün redaksiyona
tabi tutulması ve Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığının aynı kişi tarafından icra edile-
meyeceği hususunun metinden çıkarılarak metne 10 uncu madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- 4 üncü maddesi; birinci ve ikinci fıkraları 11 inci madde olarak aynen; Banka personelinin
ücret ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esaslarının belirlenmesine ilişkin düzenlemeleri
içeren üçüncü fıkrası, bu nitelikteki hakların Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı
ile belirlenmesi ve ödemeler arasına ikramiyenin de ilave edilmesi yönünde değiştirilerek; Banka
personelinin sosyal güvenlik açısından tabi olduğu kanuna atıf yapan dördüncü fıkrası, sosyal güven-
lik mevzuatının 5510 sayılı Kanunla tek çatı altında toplanmış olması nedeniyle, anılan Kanuna atıf
yapılmak suretiyle ve metne mali ve sosyal hakları düzenleyen 12 nci madde olarak ilave edilmesi
suretiyle, 

- 5 inci maddesi; 

• Birinci fıkrası; Bankanın tabi olacağı kanunlar arasına Türk Ticaret Kanununun da ilave edilme-
si ve Bankanın genel hükümlere tabi olacağı yönündeki hükmün "diğer kanunların ilgili hükümlerine"
şeklinde değiştirilmesi, 

• Bankaya bedeli ödenmeden görev verilemeyeceğini düzenleyen ikinci fıkranın madde met-
ninden çıkarılması, 
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• Bankanın, yerel yönetimlerin Tasarı kapsamındaki projelerinde kullanılmak üzere, yurt içi ve
yurt dışından temin edilen fon ve hibelerin kullandırılmasına aracılık etmesini ve aracılık işleminin,
kaynakların yerel yönetimlere doğrudan transfer edilmesi veya bu kaynaklardan finanse edilecek
projelerin  yürütülmesine  yardım şeklinde olabileceğini öngören bir hükmün maddeye ikinci fıkra
olarak ilave edilmesi, 

• Banka bilançosuna göre ortaya çıkan safi karın yüzde 51 'inin, köylerin teknik ve sosyal altyapı
hizmetlerinin finansmanı, nüfusu 200.000'in altında olan belediyelerin kentsel altyapı projelerinin
finansmanı  ile  nüfusu  10.000'in  altında  olan  belediyelerin anılan projelerinin ayrıca yapımının
finansmanında hibe olarak kullanılmasına imkan sağlayan bir hükmün maddeye üçüncü fıkra olarak
eklenmesi ve müteakip fıkraların buna göre teselsül ettirilmesi, 

• Üçüncü fıkrası; Bankanın çalışma konuları, organları ve sermayesine ilişkin hususlar metne
ayrıca dercedildiğinden, ana sözleşmede düzenlenecek hususlar arasında yer alan "çalışma konuları,
organları, sermaye miktarı" ibarelerinin; sermayenin hisseler bölünmesine ilişkin düzenlemelerin
metinden çıkarılması dolayısıyla da, "hisseleri" ibaresinin fıkra metninden çıkarılması; tahvil ihracının
ana sözleşme de düzenlenmesi amacıyla "tahvil ihracı" ibaresinin fıkraya ilave edilmesi ve redak-
siyona tabi tutulması suretiyle dördüncü fıkra olarak, 

•  Dördüncü  fıkrası,  Bankacılık  Kanununun  Banka hakkında uygulanmayacak hükümleri
arasına, hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olmasını düzenleyen
7 nci maddenin (b) bendi ile sermaye artırımlarının ilgili mevzuatla ilave edilmesine izin verilen kay-
naklar hariç, iç kaynaklara başvurulmadan nakden ödenmesi şartını ve sermaye artırımının Ticaret
Siciline tescil edilmesinde Kurumun uygun görüşünün alınmasını öngören 17 nci maddenin birinci
fıkra hükmünün de ilave edilmesi suretiyle beşinci fıkra olarak, 

• Bankanın faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk
tüzel kişileri  ile işbirliği yapmasına imkan sağlayan yeni bir hükmün maddeye altıncı fıkra olarak
eklenmesi, 

• Bankacılık Kanununa aykırı olmamak şartı ile Bankanın çalışma konuları kapsamında yurt
dışı projelendirme, danışmanlık ve gayrinakdi kredi verme faaliyetinde bulunabilmesine imkan
sağlayan bir hükmün maddeye yedinci fıkra olarak eklenmesi, 

• Bankanın 6245 sayılı Harcırah Kanunundan; belediye ve il özel idarelerine kullandırdığı krediler
bakımından da 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunundan muaf olacağına ilişkin bir hükmün maddeye
sekizinci fıkra olarak  eklenmesi, 

•  Bankaya, vadesi gelmiş kredi ve diğer alacaklarını belediye ve il özel idareleri paylarından ön-
cellikli olarak tahsil etme yetkisi veren bir hükmün maddeye dokuzuncu fıkra olarak eklenmesi, 

suretiyle 13 üncü madde olarak, 

- 6 ncı maddesi; yürürlükten kaldırılan hükümler arasına 8.12.1987 tarihli ve 298 sayılı, 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin de ilave edilmesi ve geçici 5 inci maddenin İller
Bankası Genel Müdürlüğüne ait kadroların iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümünden çıkarılmasını öngören birinci fıkra hükmünün
maddeye ikinci fıkra olarak eklenmesi suretiyle 14 üncü madde olarak, 
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- Geçici 1 inci maddesi; sermaye paylarının hisselere bölünmesi yönündeki düzenlemenin Tasarı
metninden çıkarılması sebebiyle madde dayanaksız kaldığından, maddenin Tasarı metinden çıkarıl-
ması suretiyle, 

- Sermaye tavanına ulaşıncaya kadar Bankanın ödenmiş sermayesine eklenecek kaynaklar
arasında yer alan ve 2.7.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre her ay Maliye Bakanlığı ve İller Bankası
tarafından dağıtılacak vergi gelirleri paylarının toplamı üzerinden aylık olarak yüzde iki oranında
kesilecek miktarın; fonksiyonları artırılmış Bankanın ilk yıllarda sermaye yapısının güçlendirilmesi
amacıyla ilk üç yıl yüzde 3 olarak uygulanmasını öngören bir hükmün Tasarı metnine geçici 1 inci
madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

Geçici 2 nci maddesi; Bankanın, Bankacılık Kanununun sermaye artırımlarının nakden öden-
mesini öngören 17 nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olduğu hususu 13 üncü maddede
düzenlendiğinden Tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 

- Tasarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 19 uncu
maddesinin (c) bendine göre, Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi
kazancın yüzde 60'ının köyler ve nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerin kentsel alt yapı tesis-
lerinin yapımının finansmanı ile köyler ve nüfusu 100.000'e kadar olan belediyelerin kentsel alt yapı
projelendirme hizmetlerinin finansmanında kullanılması hüküm altına alınmakla birlikte, Tasarıyla
kapsamın ve dağıtım oranlarının değiştirilmesi öngörüldüğünden, mevcut projelerin devam etmesi ve
uygulamada çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla anılan hükmün uygulanmasının 31.12.2010
tarihine kadar devam etmesini teminen yeni bir düzenlemenin metne geçici 2 nci madde olarak ilave
edilmesi suretiyle, 

- Geçici 3 üncü maddesi; ikinci fıkrası, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usullere
uygunluğun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulması ve Genel Müdürün görevinin yeni bir
atama yapılıncaya kadar devam edeceği hususunun metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Geçici 4 üncü maddesi; uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla
muafiyetin söz konusu olduğu işlemlere açıklık kazandırılması, ticaret siciline tescil işlemlerinden
ücret alınmayacağına yönelik hükmün madde metninden çıkarılması, 4054 sayılı Rekabetin Korun-
ması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin (c) bendi için getirilen muafiyetin 5 yıl süreyle sınır-
landırılması suretiyle, 

- Geçici 5 inci maddesi; 

• Birinci fıkrası; yürürlükten kaldırılan hükümler başlıklı 14 üncü maddeye ikinci fıkra olarak
ilave edildiğinden madde metninden çıkarılması ve diğer fıkra numaralarının teselsül ettirilmesi
suretiyle, 

• İkinci fıkrası; Bankada sözleşmeli olarak çalışmak isteyen personel açısından Bankanın uygun
görüşünün  aranması  hükmünün metinden çıkarılması, personelin atama işleminin Tasarının yeni
11 inci maddesinde belirtilen ve Banka personelinin hizmete alınması, nitelikleri, atanma, ilerleme,
yükselme, görevden alınma şekilleri, görev ve yetkileri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve
sayılarının düzenlenmesini öngören yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren 3 ay içinde yapılacağı
şeklinde değiştirilmesi, personelin, atama işlemi yapılıncaya kadar Bankaca statülerine uygun işlerde
çalıştırılmasına yönelik bir ibarenin metne eklenmesi suretiyle, 
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• Üçüncü fıkrası; sözleşmeli olarak çalışmak istemeyen personelin nakil işlemlerinin 4046 sayılı
Kanun hükümleri uyarınca yapılması, ancak özelleştirme fonundan karşılanması öngörülen
ödemelerin  Banka tarafından karşılanması yönünde yeniden düzenlenmesi, nakle tabi personelin
Devlet Personel Başkanlığına bildiriminin, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin
çıkmasından itibaren 3 ay içinde yapılmasına yönelik olarak değiştirilmesi, 4046 sayılı Kanun kap-
samında önceden Bankaya nakledilen personelin mevcut haklarının devam etmesi ancak bunlar
hakkında 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yeni bir atama işlemi yapılması durumunda, bu işlemin yeni
haklar doğurmayacağına ilişkin bir düzenlemenin fıkra metnine ilave edilmesi suretiyle, 

• Dördüncü fıkrası; uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin önlenmesi, Tasarının hazırlan-
masından  sonra  yürürlüğe  giren  5510  sayılı  Kanuna uyumunun  sağlanması,  Banka personelinin
emeklilikleri yönünden tabi oldukları mevzuatın ve bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin açık-
lığa kavuşturulması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

• Beşinci fıkrası; personelin naklinin 4046 sayılı Kanuna tabi olarak yapılacağı hususu hüküm
altına alındığından madde metninden çıkarılması ve diğer fıkra numaralarının teselsül ettirilmesi
suretiyle, 

• Altıncı fıkrası, Bankada sürekli işçi kadrolarında ve geçici işçi pozisyonlarında çalışanların
mevcut statülerinde çalıştırılmaya devam olunacağı, bunlardan büro hizmetlerinde çalışanlardan söz-
leşmeli olarak çalışmak isteyenlerin Bankadaki durumlarına uygun pozisyonlara atanabileceği, bu
şekilde sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat öden-
meyeceği, bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan
toplam hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında belirtilen iş sonu
tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınacağı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte boş
olan ve boşalacak sürekli işçi kadroları ve geçici işçi pozisyonlarının başka bir işleme gerek kalmak-
sızın iptal edilmiş sayılacağı yönünde yeniden düzenlenmesi; 

• Bankada 657 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalış-
makta olanların istihdamına ilişkin bir düzenlemenin maddeye yeni 5 inci fıkra olarak ilave edilmesi
suretiyle, 

• Banka personeliyle yapılacak ilk sözleşmenin iki yıllık süreyle yapılmasını öngören bir hük-
mün maddeye yeni altıncı fıkra olarak ilave edilmesi suretiyle, 

• Emekliliği hak etmiş banka personelini emekliliğe teşvik etmek amacıyla, emekli ikramiyeleri
veya kıdem tazminatlarının yüzde 30 fazlasıyla ödenmesini öngören bir düzenlemenin maddeye yeni
yedinci fıkra olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- Geçici 6 ncı maddesi; birinci fıkrası, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi
amacıyla İller Bankası Anonim Şirketine geçecek hak ve yükümlülükler gibi hususların arasına, ala-
cak ve borçların, İller Bankası leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar ve icra takiplerine ilişkin
bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçların da dahil edilmesi ve davalar ile icra takiplerinin
İller Bankası Anonim Şirketi husumetiyle yürütüleceğine ilişkin bir hükmün ilave edilmesi; ikinci
fıkrası kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usullere uygunluğun sağlanması amacıyla
redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 7 nci maddesi; geçici 2 nci maddede yapılan düzenlemeyle paralellik sağlan-
ması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle 15 inci madde olarak, 
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- Yürütmeye ilişkin 8 inci maddesi; 16 ncı madde olarak aynen, 

kabul edilmiştir.

Ayrıca, Tasarının tümü kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usullere uygunluğun
sağlanması amacıyla bölümleme yapılmak suretiyle redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Alt komisyonumuz, İller Bankasında Daire Başkanları arasında ek gösterge açısından söz konusu
olan eşitsizliğin giderilmesi amacıyla 3000 ek göstergeye sahip Daire Başkanlarının ek göstergelerinin
de 3600'e yükseltilmesi hususunun, Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirilmesinin yararlı ola-
cağı kanaatine varmıştır. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna arz olunur. 

Başkan Üye Üye

Recai Berber Halil Aydoğan Bülent Baratalı
Manisa Afyonkarahisar İzmir

(Ayrışık oyum vardır)

Üye Üye Üye

Ali Osman Sali Mustafa Kalaycı Cahit Bağcı
Balıkesir Konya Çorum
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AYRIŞIK OY YAZISI
Bankanın Kuruluşu ve Tarihçesi 
Cumhuriyetin  kurulmasından  sonra,  savaşlardan harap hale gelmiş ülkemizin süratle geniş

kapsamda imara olan gereksinimi ön plana çıkmıştır. Büyük bir hızla devrimleri gerçekleştirmeye
çalışan yeni Cumhuriyet'in yerel altyapı hizmetlerini bir an önce hayata geçirmesi gerekliliği kaçınıl-
mazdır.  Bu  doğrultuda, yerel  yönetimlerin  halka yerel hizmetleri götürebilmelerini sağlayacak
yetkilerle donatılmaları ve mali yönden desteklenmeleri yönünde düzenlemelere gereksinim duyul-
muştur. Bu gereksinimler doğrultusunda, kendine özgü özellikleri ile yerel yönetim bankacılığının
yanında yerel yatırım danışmanlığı yapmak üzere İller Bankasının kurulması gündeme gelmiştir. 

Türkiye'nin ve tarihsel olarak dönemin ihtiyaçlarından öte, yerel yönetim hizmetlerinin ve bu
doğrultuda finansmanının kendine özgü bir takım özellikleri de Yerel Yönetim Bankacılığının öne-
mini netleştirmektedir. 

• Yerel hizmetlerin sürekliliği doğrultusunda finansmanının sürekliliği esastır. 

• Yerel yatırımların büyüklüğü doğrultusunda kaynak yaratmak güçtür. 

• Finansmanın uygun koşullarda tedarik edilebilmesi ve bu sayede hizmetlerin her vatandaşa u-
laştırılması gerekmektedir. 

• Mühendislik-mimarlık hizmet alanına yönelik yatırımlarda hizmetlerin daha nitelikli olması
için gerekli uzman personel ile teknik yardımın sağlanması gerekmektedir. 

•  Kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi ilkesi esas alınmalıdır. 

• Yerel yönetimlerin etkinlik alanları paralelinde yetkilerle donatılması ve bu doğrultuda 

örgütlenmenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Yerel hizmetlerin kendine özgü özelliklerinin ortaya çıkardığı gereksinim ve içinde bulunulan
dönemin şartlarının bu gereksinimi daha görünür kılması sonucunda, 1933 yılında 1930 tarihli 1580
sayılı  Belediye  Kanunun  131.  maddesine  istinaden  2301  sayılı Kanun ile Belediyeler Bankası
kurulmuştur. Belediyeler Bankası'nın kuruluş amacı, yerel yönetimlere altyapı hizmetlerinin
finansmanında mali destek sağlamaktır. Banka, nüfusu 10 binden büyük belediyelerin altyapı
yatırımlarının sağlanması için kredi açmaktadır. Belediyeler Bankasının kaynağı, belediye gelir-
lerinin % 5'inin ayrılması ile oluşturulmuştur. 

1935 yılında ise, 1580 sayılı Belediye Kanununa ek madde eklenerek Belediyeler İmar Heyeti
kurulmuştur. İmar heyeti, yatırımların teknik boyutunu yönlendirmek yani proje ve planlama çalış-
ması yapmak ile görevlendirilmiştir. Bu tarihten sonra, Belediyeler Bankası ve İmar Heyeti planlama
görevini de yürütmeye başlamıştır. 

Bir taraftan, nüfusun hızla artması ile altyapı hizmetlerine olan talep ve bununla paralel olarak
kredi ihtiyacının artması, bir taraftan İl Özel İdareleri ile köyleri kapsamaması, Belediyeler
Bankasının eksiklikleri olarak görülmüştür. Bu sorunlar doğrultusunda Belediyeler Bankası'nın
geliştirilmesi gündeme gelmiştir. 

Yatırımların finansmanından sorumlu Belediyeler Bankası ile yatırımlarda teknik yönlendirici
olan Belediyeler İmar Heyeti'ni bünyesinde birleştiren bir kuruluş olarak 1945 yılında çıkarılan
4759 sayılı   Kanun ile İller Bankası kurulmuştur. Her iki kurumun deneyimi, personeli ve mali
varlıkları İller Bankası'na devredilmiştir. Bu gelişmenin amacı; Belediyeler Bankası'nı ortadan
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kaldırıp yerine her yönden yepyeni bir kuruluş kurmak değil, başarılı çalıştığı kabul edilen bu kuru-
mu,  eksikliklerini  ve yetersizliklerini gidererek ve çalışma alanı ile kapsamını genişleterek daha
verimli çalışır hale getirmektir. 

Banka, 4759 sayılı Kuruluş Kanununun 1. maddesinde de belirtildiği üzere özel hukuk hüküm-
lerine tabi olarak, ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulmuş, tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur. 

İller Bankasının Statüsü 
İller Bankası, 1960 yılında Kamu İktisadi Teşekkülü olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra

İller Bankası kendisi ihaleye çıkarak fiili yatırım sürecine girmiştir. Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT)
"Teşebbüs"; iktisadi devlet teşekkülü (İDT) ile kamu iktisadi kuruluşunun (KİK) ortak adıdır. İktisadi
devlet teşekkülü (İDT) "Teşekkül"; sermayesinin tamamı Devlet'e ait, iktisadi alanda ticari esaslara
göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kamu iktisadi kuruluşu (KİK)
"Kuruluş"; sermayesinin tamamı Devlet'e ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet
üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsüdür.
İller Bankası İktisadi Devlet Teşekkülüdür. 

18.6.1984 tarih ve 18435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 233 sayılı Kamu İktisadi Teşeb-
büsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemede; kamu kaynağı kullanmak
suretiyle  mal ve hizmet üretiminde bulunan genel ve katma bütçeli idarelere ait iktisadi kuruluşlar
KİT kapsamı dışında tutulmuşlardır. KHK'nin 58. maddesi ile getirilen "İstisna" hükmü ile İller
Bankası  Genel  Müdürlüğü  ve  İl Özel İdareleri ve Belediyelerin sermayelerinin yarısından
fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teşebbüsler de kapsam dışında
bırakılmıştır. 

Bankanın Denetimi 
1987 yılında çıkarılan 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların TBMM'ce Denetlen-

mesinin  Düzenlenmesi  Hakkında Kanunda "Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzel
kişilerince sağlanmış olan kurumlar ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını
sağlamış oldukları diğer kurumlar ve yukarıda sayılanlardan olmamakla beraber, kendilerine bazı
kamu yetki ve görevleri verilmiş olup, galip vasıfları bu kamu hizmetlerini yürütmek olan ve kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olmayan, özel kanunlara tabi kurumlar ve İller Bankası
bu kanunla konulan denetime tabidir" hükmüne yer verilerek kamu iktisadi teşebbüsleri, TBMM'nin
denetimi yönünden ayrıca tanımlanmış, mahalli idarelerin, sermayesinin yarısından fazlası sağladık-
ları kurumlar (İller Bankası) ve T.C. Merkez Bankası KİT kapsamı dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla,
İller Bankası Sayıştay denetimine tabi değildir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından
denetlenmektedir. Banka 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi ödemektedir. 

4759 sayılı Kanuna göre Banka Teşkilatı Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel
Müdürlük olarak oluşturulmuş, görev ve yetkiler bu organlar arasında paylaştırılmıştır. Bankanın
bütçesi Genel Müdürlükçe hazırlanıp, Yönetim Kurulunca kabul edilerek uygulanmakta, bilançosu
ise Banka Genel Kurulunca karara bağlanmaktadır. 

İller Bankası'nın vesayet denetimi 4759 sayılı Kanun gereğince Bankanın kurulduğu 1945 yılın-
dan 1958 yılına kadar İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. Ancak bu vesayet, 1958 yılından
itibaren İmar ve İskan Bakanlığına geçmiştir. Halen Bankanın vesayet denetimi ilgili olduğu
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Banka, Anayasa'nın 123. maddesinde be-
lirtilen yerinden yönetim ilkesine göre kurulmuştur, hizmet yerinden yönetim kuruluşudur. 
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İller Bankasının Görevleri 
İller  Bankasının temel amacı, mahalli idareler ile mahalli idarelerin kurdukları/kuracakları ve

ortak  olduğu/olacağı birlikler ile bu idarelere bağlı tüzel kişiliği olan ya da olmayan katma bütçeli
idare ve kurumların bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel çağdaş bir kentleşme ve kent kültürü
oluşumu ve yerleşim yerleri ve yaşam alanlarımızın düzenlenmesine dair harita, içme suyu, jeolo-
jik ve jeoteknik hizmetler, imar planı, kanalizasyon ve yapım işleri ile ilgili yatırımlarının plan-
lanması, hayata geçirilmesi ve finansmanı vb. konularda danışmanlık yapmak, katkı koymak ve
destek olmaktır. İller Bankası'nın üç ana fonksiyonu vardır: 

Kredi vermek: Banka,  ortakları olan yerel yönetimlerin DPT tarafından belirlenen ve Banka
yatırım planlarında yer alan yatırımları için, kendi öz kaynaklarından, idarenin Merkezi Bütçeden
ayrılan pay  tutarına  göre  % 50  faizli  5 yıl  vadeli;  Banka  planında  yer  almayan yerel yönetim
yatırımları için öz kaynaklardan kısa vadeli kredi verebilmektedir. Ayrıca dış kaynaklardan (diğer
bankalar, Avrupa İskan Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu, vb) alınan krediler, üzerine komisyon eklenerek
yerel yönetimlere kısa, orta, uzun vadeli kredi olarak verilebilmektedir. 4749 sayılı Kamu Finansmanı
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince yurt dışından alınacak kredilerde
aracılık etmek, yurt içinden alınan kredilerde garantör olmak görevi de verilmiştir. 

Aracılık yapmak: İller Bankası iki tür aracılık yapmaktadır: Mali ve Teknik Aracılık. Mali
aracılıkta, yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında fon akışını düzenlemek ve yerel yönetim-
lere  kredi  sağlamak; teknik aracılıkta ise, inşaat ve sanayi sektörü ile yerel yönetimler arasındaki
ilişkilerde aracı olmaktadır. Yatırımlarda kullanılacak başlıca malzemenin yurt içinde üretimini art-
tırmak için bizzat teşvik etmek ile görevlendirilmiştir. Kredilerde ve malzeme alımında yerel yöne-
timlere kefaletlik de yapabilmektedir. Kefaletlik, belediyelere ayrılan paylardan Bankaya olan borç
düşüldükten sonra kalan kısım dahilinde yapılmaktadır. 

Yatırım yapmak: İller  Bankası yerel yatırımların projelerini hazırlamak, ihaleye çıkmak ve
bizzat projelerin uygulanmalarında yer almakta; hizmet alımı ile yaptırabilmektedir. 

Bankanın ana görevleri şunlardır: 
• Kentlerin altyapı plan ve projelerini hazırlamak, 
• Projelerin uygulanması için ihaleye çıkmak, sözleşme yapmak, 
• Projelerin finansmanı için kredi vermek, 
• Belediyelerin malzeme ve ekipmanının sigortasını yapmak, 
• İller Bankası, öz sermayesi dışında Kamu Ortaklığı, Avrupa İskan Fonu, Toplu Konut ve diğer

bankalar gibi dış kaynaklardan da kredi almakta ve belediyelerin dış kaynaklardan alacakları kredi-
lerinde garantör olmaktadır. 

Bankanın Amaçları 
İller Bankasının başlıca amaçları şu şekilde sıralanabilir: 
• Harita, planlama, içme suyu, jeolojik ve jeoteknik hizmetler, kanalizasyon ve arıtma tesisleri

vb. teknik altyapı hizmetlerini belli bir yatırım programı çerçevesinde kamu kaynakları ile finanse
etmek, 

• Yatırımlarda kullanılacak başlıca teknik malzemenin yurtiçinde üretimini yapmak, 
• Altyapı hizmetlerinin kamu mekanizması içinde yönetimini sağlamak, 
• Eyleme  koyduğu  her  türlü  teknik  hizmete  ilişkin proje, yapım ve kontrollük hizmetlerini

yerinde yürütmek. 
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İller Bankası başta Belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, bu idarelere bağlı tüzel
kişiliği olan ya da olmayan idare ve kurumlara doğrudan hizmet vermekte; köylere yatırımlarında
destek olmaktadır. İller Bankası, 16'sı Büyükşehir olmak üzere 2951 Belediye, 81 İl Özel İdaresi, 2
İlçe  Özel İdaresi, 16 Büyükşehir Su ve Kanalizasyon idaresi olmak üzere 3050 yerel yönetim birimine
hizmet vermektedir. 

İller Bankası, yerel yönetimlere ilişkin altyapı ve üstyapı hizmetlerinin birçoğunda; harita, plan,
içme suyu, jeolojik ve jeoteknik hizmetler, kanalizasyon, arıtma tesisleri, hizmet binaları ve benzeri
teknik hizmetlerde kredi verme, kontrollük ve gerekli teknik güç, alet, donanım ve malzemenin temin
edinimini sağlamak gibi hizmetleri yerine getiren tüzel kişiliktir. 

Bankanın sermayesi; 

• Belediyeler ile il özel idarelerinin yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere genel bütçe gelir-
lerinden ayrılan payların % 5'i, 

• İl özel idareleri ile belediyelere bağlı tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan ve katma bütçeli i-
dare ve kurumların ve birliklerin bağlı bulundukları idare bütçelerine intikal etmeyen gelirlerin gelir
vergisi düşüldükten sonra kalan safi kazançların % 5'i, 

• Yıllık safi kazancından Köy İdareleri Sermaye Payı olarak ayrılacak % 30'lar, 

• Bütçeden ve diğer yerlerden yapılacak bağışlar, Özel Kanunlarla banka sermayesine eklen-
mek üzere sağlanacak para ve yardımlardan oluşur. 

• Bankanın kuruluş sermayesi yerel yönetimlerin paylarından oluşurken, borç kaynakları merkezi
bütçeden ayrılan paylardan oluşmaktadır.

Bankanın Yatırım Faaliyetleri 

İller Bankası, ortakları olan belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı
işleri ile yapı işleri sektörlerinde teknik ve mali yardımcıdır. İller Bankası yatırımlarında içme suyu,
kanalizasyon ve harita projeleri önde gelmektedir. 

İller Bankası projelerinin büyük bir bölümünü oluşturan harita ve imar planı işlerini 2002 yılı-
na kadar Belediyeler Fonundan bağış olarak tahsis edebilmekteydi. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden
belediyelere ayrılan paylardan bir kısmı Belediyeler Fonuna aktarılmakta; bu fon Bayındırlık ve
İskan Bakanlığının talimatı ile harita, imar, içme suyu, kanalizasyon projelerinde bağış olarak kul-
lanılmaktaydı. 1993 yılında bu fon genel bütçe kapsamına alınmış, 2002 yılında tamamen
kaldırılmıştır. Her türlü altyapı hizmetlerinin temelini oluşturan harita ve imar planlarının önemine
vurgu yapan Belediyeler Fonu uygulaması, belediyelere hiçbir mali yükümlülük getirmemekte,
merkezin kentleşmeye yaptığı katkıyı gözler önüne sermektedir. Belediyeler Fonu, yürürlükte kaldığı
1948-2002 yılları arasında, Banka yatırımlarının %85'ini karşılamıştır. Bu fonun kaldırılması ile bu
büyük yatırım alanı piyasaya açılmış, belediyeler daha çok dış kredilere yönelmiştir. 

İller Bankası'nın bazı sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Fakat İller Bankası'nın temel kamusal
görevlerine hizmet etmek üzere yeniden düzenlenmesi sorunların doğru tespit edilmesini gerek-
tirmektedir. Yeniden yapılandırma ise bir sürecin adıdır. Dünya Bankası, IMF gibi uluslararası kredi
kuruluşlarının gelişmekte olan ülkelerde, serbest piyasaya geçişi sağlamak üzere kredi karşılığı uygu-
ladıkları yaptırımlardır. 
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Bu yaptırımlar, eğitimden sağlığa, enerjiden haberleşmeye, tarımdan kentleşmeye kadar birçok
alanda yapısal değişiklikleri zorunlu hale getirmektedir. Yeniden yapılandırma, yeni küresel sisteme
eklemlenecek ve ticari serbestiyi koruyacak devletin yeniden inşa edilmesi sürecinin bir diğer adıdır.
Bu nedenle, bu kuruluşların işaret ettiği sorunlarda nicelik yönünden haklılık payı olmakla birlikte,
getirilen çözümlerin sorunlarla yakın ilişkisi olmamakta; yapısal değişikliklere yönelik genel reçete
öne sürülmektedir. 

Bankanın Yeniden Yapılandırılmasının Nedenleri 
Neo-liberal yaklaşıma göre İller Bankası yerel yönetim sistemi ile birlikte ele alınmalı, yerel

yönetim reformunun bir parçası olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Neo-liberal yaklaşımın yerel
yönetim bankacılığı ile ilgili modeli Dünya Bankası projelerinde somutlanmaktadır. Türkiye'de
Çukurova Kentsel Gelişim Projesi ile başlayan yerel yönetim reformları en yakın tarihli Belediye
Hizmetleri Projesi ile devam etmektedir. Neo-liberal yaklaşım, yerel yönetimlerin yetkilerinin mali
özerklikleri ile arttırılmasına vurgu yapmaktadır. Bu doğrultuda, İller Bankasının sorunları şu şekilde
sıralanmaktadır: 

• İller Bankası merkezi bütçeye bağlılığı nedeni ile uzun vadeli kredi verememekte; faiz oran-
larını kendisi belirleyememekte; yatırım kararlarında bağımsız davranamamaktadır. 

• İller Bankası'nın yerel yatırımlarda, tek başına hareket edememesi, yerel yönetimlerin güçlen-
mesine engel olmakta; belediyeler teknik kapasite ve mali finansman konularında gelişme sağlaya-
mamaktadır.

• İller Bankası, bankacılık işlemlerini piyasacı mantıkla yapamadığı için zarar etmeye mecburdur.
Bu nedenle, Banka tam bir banka gibi hareket etmeli, piyasa kurallarına göre faaliyet göstermelidir. 

• Belediyelerin zayıf kredi değerleri ve kredilerin geri dönüşünün olmaması İller Bankası'nın
mali sıkıntısının asıl nedeni olarak gösterilmektedir. Belediyelerin güçlenememesi ve mali destekte
bulunamaması nedeni ile İller Bankası kendi kapasitesini güçlendirememektedir. Bu nedenle, İller
Bankası'nın mali sıkıntısı asıl olarak yerel yönetimlerin mali sıkıntısına bağlıdır. 

• İller Bankasınca verilen kredilerin tahsisinde çarpıklıklar baş göstermektedir. Bu çarpıklığın
en önemli nedeni olarak, politik müdahale ve baskı gösterilmektedir. 

• Yatırımların seçimindeki kriterler zayıf kalmaktadır. Finansman ve teknik yardım birlikte
düşünüldüğü için doğru maliyet tahmini yapılamamaktadır. 

Yeniden yapılandırmanın gerekliliğini belirtmek için öne sürülen bu aksaklıklara yazılan reçete
aşağıdaki unsurları kapsamaktadır. 

Kısa Dönemde Yapılacak İller Bankası Reformu 
Bu  belirlenen  sorunlar  çerçevesinde,  Dünya Bankasınca hazırlanan yeniden yapılandırma

programına göre, kısa vadede İller Bankası Reformu şu şekilde düzenlenecektir: 
Reform'un amacı yerel yönetimlerin kalitesini arttırmaktır. Bu doğrultuda; İller Bankası, 
• Bağımsız yönetim kurulu tarafından yönetilmelidir. 
• Finansman ve işletim transferi işlevlerinin ayrılması gerekmektedir. 
• Kalıcılık için kendi kendini idame ettirebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 
• Proje finansmanı ve teknik yardım sorumluluklarını ayırmalıdır. 
• Karar vermeyi kolaylaştırıcı mekanizma getirilmelidir. 
• Kredi alışkanlığının artmasını desteklemelidir. 
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Uzun Dönemde Yapılacak İller Bankası Reformu: 
• Finansal aracı kurum haline getirilmelidir. 

• Yerel kredilerin arttırılması amaçlanmalıdır. 

• Piyasa tabanlı fon mekanizması sayesinde finansal piyasalardan elde edilecek özel kaynakların
devreye sokulması gerekmektedir. 

• Küçük ve orta ölçekli belediyeler için uzmanlaşmış yerel yönetimler fınans araçlarının tesisi
önemlidir. 

İller Bankasının kendine özgü yapısı, yerel yönetimlerin gelişememesinin nedeni olarak
görülmekte, bu yapının tasfiyesi gündeme getirilmektedir. İller Bankasının bu neo-liberal öneriler
doğrultusunda yeniden yapılandırılmasının öngörüldüğü İller Bankası A.Ş. Kanun tasarısı hazırlan-
mıştır. Tasarıda öngörülen yeni yapının nitelikleri uzun zamandır Dünya Bankası kredi antlaş-
malarında ele alınmaktadır. Bu projelere ve yaptırımlara paralel olarak çıkarılan düzenlemeler de bu
sürecin tahlil edilmesinde önem kazanmaktadır. Bu nedenle, yeni yapının daha iyi analiz edilebilmesi
için bu sürecin ele alınması gerekmektedir. 

İller Bankasının Yeniden Yapılandırılmasını Öngören Rapor ve Mevzuat 1961 OECD' nin
İktisadi Devlet Teşekkülleri Hakkındaki Raporu

Hazırlanan raporda aşağıdaki başlıklar öne çıkmaktadır: 

• Banka hissedarları olan ortak idareler banka yönetiminde söz sahibi olmalıdır. 

• Banka'nın şubelerinin olmaması bir eksikliktir. 

• İnşaat işlerindeki siyasi baskı kaldırılmalı ve verimli çalışma sağlanmalıdır. 

• Bankacılık amaçları doğrultusunda uzmanlaşma olmalıdır. 

• Özerk yapıya kavuşturulmalıdır. 

• Teknik personel tasfiye edilmeli, sadece finanse edilecek hizmetlerde teknik danışmanlık vere-
cek birkaç teknik personel bulundurulmalıdır. 

IBRD-Çukurova Kentsel Gelişim Projesi 
Altyapı yatırımlarının finansmanı için IBRD'ye birkaç belediyenin başvurusu üzerine, IBRD

İller Bankası ile ilgili çalışma yapmıştır. Bunun sonucunda, kredinin verilmesi için yerel yönetimler
mali  sisteminin  yeniden  yapılandırılması  öngörülmüş;  bu  kapsamda ele alınan İller Bankasının
yerel yönetimler için gerçek bir  kalkınma  bankası  haline  getirilmesi öngörülmüştür. Bu raporda,
yerel yönetim mali sistemindeki sorunlar, İller Bankasının rolü üzerinden ele alınmıştır. İller Bankası
ile ilgili öneriler şunlardır: 

• Belediyeler ile uluslararası kredi kuruluşları arasında mali konularda aracılık edecek bir kurum
haline gelmelidir 

• Sermaye piyasası işlemlerine katılmalıdır. 

• Belediyeler için borçlanma araçları yaratan bir sermaye kuruluşu olması gerekmektedir. 

1992 Dünya Bankasının "Yerel Yönetimlere Mali Aracılık İçin Seçenekler Raporu"
Dünya Bankasının yerel yönetim mali sistemi ile ilgili yayınladığı raporda, İller Bankasının bir

Mahalli Finansman Kurumuna dönüştürülmesi, dönüştürülürse Bankanın mahalli idareler için etkin
bir kalkınma kurumu haline geleceği söylenmektedir. 
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Bu esas olarak İller Bankasının ticari esaslara göre çalışması anlamına gelmektedir. Dünya
Bankasının yerel yönetim mali sistemi hakkındaki temel görüşü ise rapora göre uzun vadede yapıl-
ması gereken özel sektörün bu alanda rol üstlenmesini sağlamak olmalıdır. 

1993  Toplu  Konut  İdaresi  Başkanlığı  ile Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Doğu Ak-
deniz ve Orta Doğu Bölge Teşkilatı "Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Bankacılığı Araştırması " 

Yerel Yönetim Bankacılığı başlıklı bu araştırmada İller Bankası ile ilgili öne çıkan başlıklar
şöyledir: 

• Proje ve mühendislik hizmetleri ile teknik hizmetleri bedel karşılığı sağlamalıdır. 
• Özel şirketler ile rekabet halinde, ticari amaçlı bir yerel yönetim bankası haline getirilmelidir. 
• Yerel Yönetim Bankasına dönüştürülmelidir. 
• Yerel yönetim kalkınma fonu kurulmalıdır. 
• Bu sistemin sürdürülebilirliği için, yerel yönetimler özerk olmalıdır. 
1993 IMF Raporu 
Belediyeler Fonu, Bankanın  şehir  ve  kasabaların  harita, imar, içme suyu, kanal gibi altyapı

yatırımlarına finansman sağlamasını ve küçük belediyeler için bizzat yapmasını öngörerek, Genel
Bütçe Gelirlerinin % 3'üne denk gelen miktarın bu işlerde kullanmak üzere Bankaya ayrılması ile ku-
rulmuştur.  Belediyeler  Fonu,  yürürlükte kaldığı 1948-2002 yılları arasında, Banka yatırımlarının
% 85'ini karşılamıştır. 1993 yılında yayınlanan IMF Raporuna göre, İller Bankası yatırımlarının dörtte
üçlük kısmını karşılayan Belediyeler Fonu geri çekilmeye başlamıştır. 1995 yılına gelindiğinde
Belediyeler Fonunun yatırım harcamalarının içindeki payı % 28'e düşmüştür. 1996 yılında Genel
Bütçe içine alınması ile Fona aktarılan pay azalmaya başlamış, 2002 yılında da tamamen
kaldırılmıştır. Bu yatırım alanında belediyeler yalnız bırakılmıştır. 

2002 Türkiye "Belediye Sektörü İncelemesi" (Dünya Bankası) 
Dünya Bankasının yayınladığı "Belediye Sektörü İncelemesi" raporunda İller Bankasına geniş

yer verilmiştir. Buna göre, İller Bankası, 
• Bakanlığa bağlı olmamalıdır. 
• Bağımsız bir kurul tarafından yönetilmelidir. 
• Kredi ve faiz uygulamalarını piyasa değeri üzerinden yapmalıdır. 
• Kredilerde geri dönüşü sağlamalıdır. 
• Merkeze ve yerel yönetimlere olan bağlılığı giderilmelidir. 
2006 Belediye Hizmetleri Projesi (Dünya Bankası) 
Yeni tarihli bu kredi antlaşmasına göre, projenin başarılı şekilde hayata geçirilmesi için İller

Bankasının kurumsal yapısı geliştirilmelidir. 
• AB ile ilişkilerde önemli bir aracı haline gelmesi öngörülen İller Bankasının kurumsal yapısı

bu yeni misyonuna paralel olarak geliştirilmelidir. 
• İller Bankası, özerk olmalıdır, başka bir değişle Merkezden koparılmalıdır. 
• İller Bankasına yeni biçilen rol, uluslararası fınans kuruluşları ile yerel yönetimler arasında

aracılıktır. 

• İller Bankası, yatırım bankası işlevini yerine getirmelidir. 

• Bankanın teknik boyutunun azaltılması gerekmektedir. 

– 60 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 477)



Yasalar: 
• 1984 Büyükşehir Belediye Yasası ile Büyükşehir Belediyelerinin yatırımları Bankanın

görev alanından çıkarılmıştır. Bunun sonucunda Büyükşehir Belediyeleri dış kaynaklı kredilere
yönelmiştir. 

• 1984- ihaleye çıkma yetkisi iş bazında, Bölge Müdürlüklerine de aktarılmıştır. 

• 1984 tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name'de İller Bankası istisnalar arasında sayılarak bu KHK hükümlerine tabi olmadığı vurgulan-
mıştır. Bu nedenle, İller Bankasının yönetimi kendi yasası gereği yapılacaktır. 

• 1985'e kadar kamu kaynaklarından kredi açan İller Bankası bu tarihten sonra belediyeler ile
ticari bankalar arasında mali aracılık yapmaktadır. 

• 1986- Merkez Bankası kamu kurumlarına kredi vermeyi durdurmuştur. 

• 1990 İller Bankası Uygulama Yönetmeliği çıkarıldı. 

• 1990 Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı kararı ile 1960 yılında KİT statüsü kazandırılan İller
Bankası, 1990 yılında bu statüden sıyrılmış, Kalkınma Bankası haline getirilmiştir. Teknik destek
faaliyetleri geri plana itilmiştir. 

• 2001 yılından itibaren Banka yatırım faaliyetlerinden kısmen geri çekilmiştir. 

• 2003 yılında çıkan 4734 sayılı "Kamu ihale Kanununa" tabi hale getirilmiştir, bundan önceki
kamu ihale kanununa tabi değildi. 

• Eylül 2003 İller Bankası Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ihale yapma yetkisi
belediyelere verilmiş, sadece ihaleye çıkmak için yeterli teknik personel ve mali durumu olmayan
küçük belediyelere Banka tarafından teknik destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan, İller
Bankası  projelerinde  önceden İller Bankası tam kontrollük yaparken, artık müştereken kontrollük
esas alınacaktır.  Ancak, belediyelerin yapamaması durumunda Banka'dan tam kontrollük yapması
istenebilecektir. Söz konusu uygulama yönetmeliği ile kredilerin vade, limit ve kullandırma şartları
da yeniden düzenlenmiştir. 

• 2004 İller Bankası Strateji Planı, Bankaya Dünya Bankası tarafından biçilen rollerin gerçek-
leştirilmesi için gerekli kurumsal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu doğrultuda, Strateji Planı Amaç
2'de "yatırım bankası işlevi güçlendirilecektir" denilmekte; buna ulaşmak için sıralanan hedeflerden
biri olarak da "2010 yılına kadar dış kredilerin toplam kredilere oranının % 20" olması gösterilmek-
tedir. Diğer taraftan, DB 'nin iller Bankasına biçtiği aracılık rolü Kurumsal Strateji Planında yer al-
maktadır. Dördüncü amaç, "Kurumsal kapasite geliştirilecektir" olarak belirlenmiştir. Hedefler arasın-
da "AB ve diğer uluslararası örgütlerden alınacak krediler için kurumsal kapasite"nin arttırılması
gösterilmektedir. Diğer amaçlar da kaynakların etkin artırımı, maksimum kredi dönüşümü, güçlü
mali yapının sürekliliği ve gelişimi olarak sıralanabilir. 

Strateji Planında, İller Bankasının ticari kazançla hareket etmediği takdirde gelir gider den-
gesini sağlayamadığı belirtilmekte, bu nedenle de kaynak tasarrufuna gidilmesi gerekli görülmekte-
dir. Diğer bir seçenek de dış kaynaklardan kısa dönemde hibe ve uygun koşullu kredi sağlanmasıdır. 

İller Bankası eski görev ve yetkilerinden arındırılırken, AB sürecinde yeni görevlerle donatıl-
maktadır. En önemlisi, "AB'den ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kaynakların banka aracılığı
ile belediyelerin kentsel altyapı projelerinde kullandırılması sağlanacaktır." 
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AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında 2005 yılından itibaren yatırım projelerinin gün-
deme gelmesi ile Türkiye için oluşturulacak "2007-2013" yıllarını kapsayacak dönemde kullanılacak
"Katılım  Öncesi  Yardım  Aracı"  (İPA)  fonunun  oluşturulmasında,  İller  Bankası AB ile ilişkilerde
aktif bir konuma getirilecektir. 

•  2006 İller Bankası Strateji Planında da, ''yerel yönetimlerin her türlü kredi ihtiyacını
karşılayabilecek, yurt içi ve yurt dışı müşavirlik ihalelerine katılan uzman bir müşavirlik kuruluşu ol-
ma hedefini benimseyen İller Bankası, yeni faaliyet yapısına uygun amacın ortaya konulması ve bu
amacı yürürlüğe koyacak birimlerin kurulması, bu alanda uzman personel istihdamını gerektirmiş,
bu ise Bankanın Kuruluş Yasası 'nda değişiklik yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla
hazırlanan yasa taslağı Başbakanlığa gönderilmiştir" denilmektedir. 

İller Bankasının yeniden yapılandırma süreci yeni başlamış değildir. Her ne kadar rapor ve ant-
laşmalarda farklı modeller önerilmiş olsa da asıl olan İller Bankasının bu büyük yatırım alanındaki
etkinliğinin özel sektör lehine geri çekilmesidir. Yerel yönetimler, bu sayede özerkleşecek, daha verimli
çalışacaktır. Bunun yanında, Dünya Bankasının yerel yönetimlerin özerkliği ve etkinlik alanlarının
arttırılmasının demokrasinin geliştirilmesi ile kurduğu doğrusal bağlantı nedeni ile yerel yönetimlere
özel bir önem atfedilmektedir. Bu uluslararası raporların ulusal alanda yansımaları kalkınma plan-
larının incelenmesi de faydalı görülmektedir. 

Kalkınma Planları

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 

İller Bankasının, 

• Özerk ve gerçek bankacılık kurallarını uygulaması, 

• Yatırım bankası olarak ihtisaslaşması gerekliliğinin altı çizilmiştir. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2000-2004) 

Öncelikle, İller Bankasının yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilmiştir. Yerel yatırımların
projelendirilmesi, finansmanı ile iç ve dış kredi kullanımı, teknik seçimi, insan kaynakları yönetimi
konularında yerel yönetimlere öncülük etmek; merkez-yerel yönetim arasında kaynak akışını yönet-
mek üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü gerçek yerel yönetim ortaklığı olarak yeniden
örgütlenecektir. Yatırımların finansmanında kullandığı kaynaklar, görevlerine paralel olarak art-
tırılacaktır. 

Sekizinci beş yıllık kalkınma programının 1654 sayılı maddesinde ayrıca, "belediyelerde teknik
personel sayısının yetersizliği, altyapı tesislerinin işletilmesinde, bakım, onarım ve yenileme çalış-
malarının sürdürülmesinde aksaklıklara yol açmaktadır" denilmektedir. Bu yaklaşım, İller Bankasının
ve merkezin yerel yatırımlardan çekilmesi ile yalnız kalacak belediyelerin teknik personel ve mali
sıkıntılarının nasıl çözüleceği hakkında soru işaretlerini artırmaktadır. Aynı zamanda, ele alınan soru-
nun bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmadığını göstermektedir. 

İller Bankasının yeniden yapılandırma gerekçelerinin ve yönteminin somutlaştığı uluslararası ra-
porlar ve ikraz antlaşmaları Dünya Bankasının bu süreçteki rolünü öne çıkarmaktadır. Bu nedenle,
özel olarak Dünya Bankasının bu süreçteki rolüne daha yakından bakmak gerekmektedir. 
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Dünya Bankasının gelişmekte olan ülkelerde tüm sorunlara verdiği reçete devlet harcamalarının
küçültülmesidir. DB'ye göre Türkiye'de de merkezi yönetimin GSMH’daki % 45'lik payı derhal
düşürülmelidir. Devlet küçülürken, özel sektör büyüyecek, devlet bizzat kendisi özel sektörün
gelişmesini sağlayacak tedbirleri alacaktır. "Düzenleyici Devlet "in piyasaya müdahalesi yalnızca bu
amaç içerisinde meşru görülebilir. 

Neo-liberal politikalar tarafından amaç özgürlük, demokrasidir. Daha az devlet, daha çok toplum
olan yerde demokrasi sağlanır. Peki, neo-liberal politikaların kastettiği toplum nedir? 

Bu toplum tezahürü yönetişim modelinde öne çıkmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, özel sek-
tör ve devletin ülke, bölge veya şirketin karar mekanizmasında bir araya gelerek yönetimini vurgu-
layan yönetişim teorilerinde, toplum iki farklı kesim tarafından temsil edilmektedir: sivil toplum
örgütleri ve sermaye. Dünya Bankasının teorisyeni olduğu yönetişim, toplumu sermayenin elinde
olan sivil toplum kuruluşları ile sermayenin bizzat kendisinin temsil ettiğini iddia etmektedir. Bu
görüş, işçi sınıfını, demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarını, sendikaları yok sayan bir yönetim
modelidir. 

İşte bu yaklaşım ile hareket eden Dünya Bankasının İller Bankası hakkındaki savları bu çerçevede
anlam kazanmaktadır. Dünya Bankası, İller Bankasının ticari esaslara göre faaliyet gösteren,
merkezden ve yerelden koparılmış bağımsız bir yapıda olması ve yalnızca finansal destek alanın-
da yer alması gerektiğini belirtmektedir. Bu şekilde, yerel yönetimler yerel projelerde söz sahibi
olacak, demokrasi gelişecektir. Finansman sıkıntısı kalmayacaktır, sadece ödeyen hizmet alacaktır.
Belediyelerin teknik personel eksikliği de özel sektörün uzman personeli ile doldurulacaktır. Hatta
yerel altyapı yatırımlarının artması ile yoksulluk idaresi kolaylaşacaktır. Dünya Bankasının öncelik-
li hedefi ise, yerel yönetimlerin -kendi tanımlarıyla- özerk, demokratik ve güçlü bir yapıya kavuştu-
rulmasıdır. Fakat asıl olan, İller Bankasının merkezi idare ile yerel yönetimler arasında ve yer-
el yönetimler ile sermaye kesimi arasında yaptığı aracılık görevlerinin tasfiye edilmesidir. Bu
sayede, yerel yönetimler yatırımlarının finansmanında ve teknik danışmanlığında sermaye ile karşı
karşıya gelecek; bu büyük yatırım alanında merkez ile bağları kesilmiş, özel sektöre bağlı, bağımlı
yerel yönetimler halktan topladığı geliri, özel sektöre aktaracaktır. Bu şekilde yerel sermaye
güçlenecek, yerel yatırımların planlamasından, finansmanına ve teknik danışmanlığa kadar bütün
süreç yerel sermaye ile yerel yönetim ortaklığı ile gerçekleşecektir. Bu sistemin sermayenin güçlen-
mesine neden olacağı kesindir.  İstenen de temelde budur: toplumu temsil edecek sermaye kesimi, ka-
mu kesimi ile eşit şartlarda ve güçte karar verme mekanizmasında yer almalıdır. Yerel demokrasi an-
cak ve ancak bu şekilde sağlanabilecektir. 

Dünya  Bankasının  bu  kurgusunun  gerçekleşmesinin temel aracı ise, Merkez Bankasının ka-
mu kuruluşlarına kredi vermeyi durdurması olmuştur. Bu yeni düzen, kamu kurumlarının dış fi-
nansmana yönelmesine neden olmuştur. Bu şekilde de yerel yönetim mali sisteminin yerli ve yabancı
özel sektöre açılması hemen hemen sağlanmıştır. Bu doğrultuda, İller Bankasının açtığı krediler gün-
den güne düşmüştür. 1985'de 70 milyar lira kredi verirken, 1986'da 30 milyar lira kredi vermiştir.
1985-1995 yılları arasında İller Bankası kredilerinin % 30'u kamu kaynaklı, % 70’'i ise yerli ve ya-
bancı özel sermaye kaynaklı kredilerden oluşmaktadır. 

Bu gelişmeler neticesinde, kamu kaynaklarından kesilen paylar eskiden İller Bankasının pro-
jelerinin finansmanına giderken; yeni sistem ile birlikte bu kesintiler dış kaynaklı kredilerin borç
ödemesine geçmektedir. Bu kamu paylarının büyük bir bölümü bankacılık dönemin koşullarının ku-
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ruluşunu hızlandırdığı, yerel yatırımlara teknik ve finansman desteği sağlayan İller Bankası kendine
özgü yapısı ile dünyada tek örnektir. İller Bankasını esin kaynağı olarak değil ama kamu hizmeti an-
layışının öne çıktığı Avrupa'daki örnekleri ile kıyaslamak mümkündür. Avrupa'daki örnekleri ile ben-
zerlik arz eden bir yapıda kurulmuş olsa da İller Bankasının gelişimi Avrupa örnekleri ile paralellik
göstermemiştir. 

Avrupa'daki örnekler ile yapı benzer olsa da ülkeler arasında iktisadi ve sosyal farklılıklar, yapının
işleyiş mekanizmasını etkilemektedir. Avrupa'da kişi başına düşen gelir seviyesine bakıldığında Türkiye
ile önemli farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Bu da aradaki refah seviyesi farkına işaret etmektedir. Bu
refah seviyesindeki farklılık yerel mali sistemin iki önemli noktasına vurgu yapmaktadır. 

• Bu ülkelerde mahalli idare harcamaları çok daha fazladır. 

• Bu ülkelerdeki bankalar yerel idarelere çok daha fazla kredi verebilmektedir. 

Türkiye'nin belediye hizmetlerinin seyrine bakıldığında, en önemli sorunlar olarak planlama,
kamulaştırma,  içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi, yol, konut ve planlama öne çıkmaktadır. Bu
alandaki talepler belli bir seviyede sabit kalmamakta; nüfusun hızla artması, kentleşmenin yoğun-
laşması ile gün geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte, daha önce yapılan hizmetlerin güncelleştirilmesi,
ekonomik verimliliğini kaybetmiş ve kullanılamayan diğer altyapı tesislerinin yenilenmesi de ayrı bir
yük getirmektedir. Altyapı hizmetlerine talepteki artışı yakalamak bir yana, var olan sorunları çöze-
memiştir. 

Bunun yanında, yerel yönetimlerin harcamalarının arttırılamaması ve kredilerin belli meblağları
aşamaması ve kredilerin geri dönüşünün olmaması nedeni ile sorunlar artmaktadır. Avrupa'da ise nü-
fus artmamakta, hatta gerilemekte; kentleşme aynı oranda kalmakta; altyapıya aktarılan kaynak ile
de ihtiyaç karşılanmaktadır. 

Dünya Bankası, kamu kaynaklarından kredi veren yerel yönetim bankalarının tasfiye edilmesi-
ni, yerel yönetimlerin borçlanmada özgür bırakılması ve yerel kredi piyasalarının oluşturulmasını
öngörmektedir. Temel alınan "kredi verilebilir belediyelerin” yaratılmasıdır. Kredi verilebilir
belediye, öz kaynaklarını düzenli toplayabilen ve piyasadan kredi alabilen ve ödeyebilen belediyeleri
tarif etmektedir. En iyi model olarak ABD Belediye Bono Piyasası gösterilmektedir. 

Kamu kurumu gibi değil, piyasada herhangi bir şirket gibi hareket eden, borçlanabilen ve güve-
nilir belediyeler yaratmak asıl amaçtır. Belediyeler, hizmetlerini fıyatlandırarak ve vergi gelirlerini
arttırarak  öz  kaynaklarının sürekliliğini garanti altına alacak, bu şekilde güvenilir bir kredi alıcısı
olacaktır. Diğer taraftan, belediyelerin düşük faizli kredi sağlayıcısı yerel yönetim bankaları kaldırıl-
malıdır. Ancak bu şekilde belediyeler, özerkliklerine kavuşacak ve bu şekilde demokrasinin yatağı,
kalkınmanın odağı olabilecektir. 

Belediyelerin temel hizmetleri, harita, planlama, imarlı arsa stoku, konut alanı, içme suyu, kanali-
zasyon, arıtma, çöp, ulaşım, vb. hizmetlerdir. Bunların gerçekleştirilmesi için makina, donanım ve
ekipman alımı yapılmalıdır. Bu hizmetlerin hepsi planlama ile doğru işleyecek, uygulamada
mühendislik-mimarlık bilgilerinin kullanılması gereken teknik hizmet alanlarıdır. Söz konusu hizmet-
lerin yerine getirilmesinde hem etüd-proje, hem imalat, işletme planlarının yapım ve uygulamasın-
da sürekli olarak mühendislik hizmetlerine gereksinim vardır. Diğer taraftan, projelerin finansmanı
için krediye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hizmet alanlarının yapısı gereği, belediyeler yerel, ulusal ve
uluslararası sermaye ile ticari ilişkiye girmek durumunda kalmaktadır. 
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Bu hizmetler, teknik olduğu kadar sosyal yönleri de içinde barındırmaktadır; belediyelerin temel
hizmetleri bu nedenle sosyal-teknik özelliktedir. Belediye, halktan topladığı gelirleri ve hizmet
karşılığı aldığı paraları, yeni altyapı hizmetlerinin yapılması için aktarmakta, bu nedenle de kaynak
dağıtımı yapmaktadır. Altyapı hizmetlerinde özellikle metro, arıtma tesisleri gibi yapım ve imalat
işlerinin mali boyutu yüksek değerler oluşturmaktadır. Bu tür hizmetlerde yabancı sermayeli yapım
şirketleri de devreye girmektedir. Söz konusu bu hizmetlerin maliyetlerinin birçok belediyenin gelir
gider bütçesinde büyük sıkıntılar yarattığı bilinmektedir. Dağıtılan kaynak ise, genel bütçeden ayrılan
pay ile halktan toplanan vergi ve hizmet karşılıklarıdır. Bu süreçte, gelir dağılımdaki eşitsizliği art-
tırıcı politikalar yerel yönetimler tarafından izlenebilecekken, İller Bankasının yürütücülüğünde yapıl-
ması ile bunun önüne geçilebilmektedir. İşte bu aşamada, İller Bankası gibi bir kurumun, belediyeler
ile sermaye grubu ve merkezi hükümet ile belediyeler arasındaki ilişkilerde aracı olması önem
kazanmaktadır. 

İller  Bankasının  temel  amaçlarından  olan, hizmetlerin yapılabilmesi için gerekli ekipmanın
yerli sermayedarlara üretilmesi veya bizzat yerli sermayedarların bu üretim sürecinde yer alması ile
belediye kaynaklarının yerel sermayenin baskısı altında paylaştırılması engellenmektedir. Diğer
taraftan, makina ve teçhizatın yurt içinde üretiminin teşvik edilmesi ile ülke kalkınmasına dolaylı da
olsa etkisi söz konusu olmaktadır. İller Bankası bünyesinde yetiştirdiği farklı meslek gruplarından
oluşan teknik kadro ile çok geniş alanda hizmet verebilmektedir. Teknik kadro tüm belediye etüd, pro-
je hizmetleri yanında hem danışmanlık hem de kontrollük hizmetlerini yürütmektedir. İller Bankası
aynı zamanda, yerel yönetimler tarafından popülist tercihler ile gerçekleştirilen bazı yatırımların
önünü kesmekte ve yerel yatırımların planlamasının ulusal çapta yapılması sonucunda da kalkınma-
da bölgesel farklılıkların doğmasını engellemektedir. Diğer taraftan, yerel yönetim yatırımlarının
düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle yapılması ile hizmetlerin fiyatlandırılması aşamasında maliyetin
düşük tutulması ve dolayısıyla hizmetlerin fiyatlandırılmasında halkın yükünü hafifletmekte, daha fazla
kesimin faydalanmasının önünü açmaktadır. Yerel yönetimlerin, yüksek faizli kredilerle yatırım
yapması  demek, fiyatların artması, halktan hizmetin maliyeti yanında faizini de almak an-
lamına gelmektedir. İller Bankasının aracılığı ile temel gereksinimler olan hizmetlerin fiyat-
landırmasında  borç  baskısı  hissettirilmemekte  ve  yerel  hizmetlerin  daha  çok kişiye ulaştırıl-
ması sağlanmaktadır.

İller Bankasında Yaşanan Sorunlar

İller Bankası kurulduğu günden bu güne, belediyelerin ve diğer yerel yönetim birimlerinin
altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde finansman ve teknik destek bakımından vazgeçilmezdir.
İller Bankası, yerel yönetimler ile ilgili sahip olduğu bilgi ve uzman kadrosu ile de Türkiye için çok
önemlidir. 

Kendine özgü bir yapıya sahip olan İller Bankasının son dönemlerde sorunlar yaşadığı açıktır.
Bunların başında, siyasal baskı ve siyasal kadro atamaları, bankanın ortakları olan yerel yönetimlere
verilen kredilerin geri dönüşünün olmaması gelmektedir. Bunun dışında, kuruluş sermayesine ortak
olan yerel yönetimlerin karar verme mekanizmalarında yer almaması da katı merkeziyetçilik eleştiri-
lerine maruz kalmasına neden olmaktadır. Yerel yatırımlarda, merkezi planlama, merkezi uygulama
ve merkezden kontrollük yapılmakta; çoğu zaman belediyelere hiç görüş sorulmaması ve sürece dahil
edilmemeleri, yerel yönetimlerce eleştirilmektedir. 
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Diğer taraftan, merkezi bütçeye bağımlılık ve bu nedenle uzun vadeli kredi verememesi ne-
deniyle çağdaş olmamakla, mali özerkliğin olmaması ve merkezi hükümetin bürokrasisinden kurtu-
lamadığı yolunda eleştirilmektedir. Aynı zamanda, kamu kaynaklarını kullanması ve kamu denetimine
tabi olması nedeniyle de banka faiz oranlarını kendisi belirleyememektedir. 

İller Bankası, bu sorunlar ışığında değerlendirilerek, kamu yönetimi içerisinde daha etkin çalış-
ması yolunda yenilenme sürecine sokulmayıp; piyasa mantığına göre çalışacak bir Banka yaratmaya
çalışan dış kaynaklı projeler doğrultusunda yeniden yapılandırılmadadır. Dönemin şartlarının doğur-
duğu bu ülkeye özgü kurumun sorunları yıkıcı değil, yapıcı eleştirilerle düzeltilmelidir. 

Kurumun  yaşadığı  sorunların  yeni olmadığı bilinmektedir. Yukarıda ele alındığı gibi uzun yıl-
lardır Bankanın yeniden yapılandırmasını öngören uluslararası rapor ve antlaşmalar gündeme
gelmiştir. Bunların ötesinde İller Bankasının var olduğu yapısı ile daha iyi çalışabilmesini öngören
çalışmaların da  ele alınması daha gerçekçi bir çözüme işaret edecektir. Bu doğrultuda hazırlanan
TODAİE Raporu önemlidir. 

TODAİE'nin 1992 Yılı İller Bankasının Reorganizasyon Araştırması Raporu 

TODAİE tarafından yapılan araştırma, İller Bankasının yerel yönetimlerle olan ilişkisi ve yerel
yönetim mali sisteminin odak noktası olarak İller Bankası ele alınmıştır. Yerel yönetim sistemi ve
özelde İller Bankasında ortaya çıkan sonuçlar şöyle sıralanmaktadır: 

• Yerel yönetimlerin gerek mali gerekse idari açıdan özerkliği sağlanmalıdır. (İller Bankasının
görev ve yetki alanının belirlenmesinde yerel yönetimlerin özerkliği önemli bir unsurdur.) 

• Teknik desteğe devam etmeli fakat teknik desteğe ihtiyacı olmayan belediyelere yatırımlarını
yürütme yetkisi verilmelidir. 

• İller Bankasında yerel yönetimlerin temsil edilmesi sağlanmalıdır. 

• "Yerel Yönetim Bankası" olarak adını değiştirmelidir. 

• Genel kurulun etkinliği arttırılmalıdır. 

TODAİE raporu var olan kurumsal sorunlara var olan yapı içerisinde iyileştirmeler içinde
çözüm önerileri sunmaktadır. Dünya Bankası önerileri ise uluslararası sermayenin sorunlarına
getirilen çözümlerdir. 

İller Bankasının tasfiye edilmesini öngören tasarının sonucunun sadece bir kurumun ortadan
kalkması  olmadığı anlaşılmalıdır. Yukarıda değinilen, ticari, sanayi, finansal sermaye-belediyeler
ilişkisinde İller Bankasının ortadan kaldırılması, belediyelerin doğrudan yerli ve yabancı ser-
maye ile birebir ilişki kurmasını gerektirecek; yerel yatırımın planlanma, finansman sistemini ve
kaynak tahsisinde gözetilen dengelerin değişmesine ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin artmasına
neden olacaktır. Özellikle, çok uluslu şirketlerin yerel yönetim finansmanı alanında öne geçmesi ser-
maye unsurunun içeriğini de değiştirecek, halkın kaynakları uluslararası sermayeye aktarılmış olacaktır. 

Belediyeler, İller  Bankası  aracılığı  ile kamu kredisi kullanabilmekte, diğer taraftan ulusal ve
uluslararası bankacılık sisteminden özel kredi kullanma yetkisine sahiptir. 1980 yılına kadar belediye
kredileri kamu kaynaklarından karşılanmakta iken artık dış kaynaklı kredilere yönlendirilmektedir.
Ulusal kalkınma modelinin uzantısı olan kamu kaynaklı yerel kredi sisteminin yerine piyasa koşulları-
na dayalı yerel kredi sistemi benimsenmiştir. 
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1984 yılından itibaren dış borç miktarları belediye kalemlerinde yer almaya başlamıştır.
Belediyeler kredileri ödeyemeyince Hazine borcu ödemekte, belediye Hazineye karşı borçlanmak-
tadır. Bu miktar gittikçe büyümektedir. 

Dünya Bankası, "gelişmekte olan ülkelerde yerel altyapı açığının yüksek olduğunu, bu açığın ka-
mu kaynakları ile karşılanamayacağını" ileri sürmekte ve "büyük çaplı kentsel altyapı projelerinin
yaşama geçirilmesi için küresel sermayenin katılımını sağlamak gerektiği" savından hareket etmek-
tedir. Kamu kaynakları bu açığı kapatamadığından küresel aktörler bu alanda rol almalıdır. Fakat
küresel aktörlerden kredi alabilecek bir belediye modeli kurulmalıdır. "kredi verilebilir belediyeler"
yaratmak esas olandır. Kredi verilebilir belediyeler, merkez kaynaklarına bağlı olmayan kendi öz
kaynakları ile borçlanmayı sürdürebilecek ve bu nedenle özerk ve güçlü belediyelerdir. Bunun için
merkezden koparılmaları gerekmektedir. Katılımcı olmalıdır. Yerelleşme-kalkınma-demokrasi arasın-
daki olmazsa olmaz ilişki üzerine kurulmaktadır bütün bağlantı. Bunun için (1) piyasa odaklılık, (2)
yönetişim ilkelerine uygunluk, (3) şeffaf belediyecilik ilkelerini benimsemelidir. Bu sayede yönetişim
modeli ile yönetilen yerel altyapı yatırımları, piyasadan borçlanarak yapılacak, belediyeler fiyat-
landırma mekanizmaları ile bu hizmetin karşılığını alabilecek ve borcunu kendi kaynaklarından
karşılayabilecektir. 

Özellikle son yıllarda belediyelere verilen yeni altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi de
düşünüldüğünde yaklaşık 100 milyar dolarlık bir hizmet alanının gündeme geleceği tespitleri yapıl-
maktadır. 

Planlamanın  ulusal  düzeyde  yapılması  ile  bütün  ülke  çapındaki idare ve kurumların yerel
yatırımlardan haberdar edilmesi, kalkınmada öncelikli bölgelerin belirlenmesi gibi avantajlardan
yararlanılmaktayken  artık  belediyeler kendi yatırımlarının planlamasından, finansmanına kadar
yetkili olacak, kendileri yatırımları gerçekleştirecektir. Finansman yaratılmasına yabancı finans ku-
ruluşlarının devreye girmesi kaçınılmaz olacaktır. AB uyum yasaları çerçevesinde Kamu İhale
Yasasından, Yabancı Yatırımlar Yasasına kadar birçok alanda yapısal değişiklikler yapılarak yerel
yönetimlerin diğer kurum ve kuruluşlar ile karşı karşıya getirilmesinde hangi sıkıntıların yaşanacağı
çok açıktır. Belediye yatırımlarının planlanmasında yerelin sürece dahil edilmesi olumlu bir gelişme
olmakla birlikte, yerel yatırımların ulusal düzeyde ele alınmasının gerekliliği de açıktır. 

İller Bankası A.Ş. yasa tasarısının yalnızca bir kurumda değişiklik olmadığını, tersine bu değişik-
liğin ülkenin tüm yerel altyapı finansmanı ve yatırımcılığı sisteminin değiştirilmesine yönelik olduğu
görülmelidir. Yerel yatırımcılığın mali ve teknik boyutlarda yönetimi, ulusal çapta ve temel nitelik-
te bir politika sorunudur. Dahası, günümüzde bu sorun bölgesel ve "küresel" boyutludur. Bu neden-
le, kamuoyunun sorunun tüm boyutlarını görmeyi sağlayan doğru bilgiyle donatılması önemlidir.
Aşağıdaki 14 madde İller Bankası A. Ş. yasa tasarısının gerçek anlamını ortaya koymaktadır. 

KAMUOYUNDAKİ TESPİTLER VE ELEŞTİRİLER 
1- İller Bankası 1945 yılında kuruldu. Ortakları ve sahipleri yerel yönetimler olan banka, yerel

yönetimlere kamu kredisi açmanın yanı sıra altyapı projeleri geliştirip kimi zaman bunları bizzat
yaptı ya da ihaleyle yaptırdı. 1981 yılına kadar elektrik alanında da çalıştı; kurulduğundan günümüze
harita-şehir planı, içmesuyu, kanalizasyon başta olmak üzere yerel altyapı alanında uzmanlaştı. 

2- Yatırımların kaynağı, 1947'den itibaren Belediyeler Fonundan karşılandı. Bu Fon, asıl olarak
genel bütçe vergi gelirlerinin %3'ü ayrılarak oluşturuldu. Tüm belediyelere % 6 gibi bir oran
ayrılırken, İller Bankası emrine verilen % 3 çok önemli bir tutardı. 
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3- Banka  yatırımları,  Devlet Planlama  Teşkilatı'nın  ulusal  çapta  tüm  kamu  kurumlarının
yatırımlarını içeren yıllık yatırım programlarına alınarak yürütüldü. 

4- İller Bankası, Avrupa kent bayındırlığı deneyiminden yararlanarak kurulmuş, Türkiye
koşullarına özgü bir çalışma düzenine kavuşturulmuştu. Bu tip yapılar, Avrupa'da 1816'dan başla-
yarak kurulmuş ve büyümüştü. 

5- Avrupa'nın, Belçika'nın ve Fransa'nın "Yerel Kredi Sandığı" adını taşıyan benzeri kuruluşları,
1990'lı yıllarda "kamu bankacılığı" yapmak üzere yeniden yapılandırıldılar. Fransa-Belçika sandık-
ları birleştiler ve Dexia adını aldılar. Dexia, özel uluslararası banka olarak "kamu bankacılığı" yapıyor.
Merkezi yönetimlerin ve özellikle de yerel yönetimlerin kredi isteklerini özel bankacılık esprisi içinde
karşılayan bu yeni yapı, kendini Avrupa kökenli küresel banka olarak tanıtıyor. Birleşme Avrupa içi
de kalmıyor, Amerikan kurumlarını da satın alıp büyüyor. 

6- Dexia, Denizbank'ı satın alarak büyümesini sürdürüyor. Denizbank 1930'lu yıllarda kurul-
muş bir kamu bankasıydı; özelleştirildi; 1998'de Zorlu Grubu tarafından alındı. Zorlu, Tarişbank'ı
da almıştı. İki yapıyı Denizbank adı altında birleştirmişti. Hisselerinin % 25'ini halka açmıştı; elin-
deki % 75'i, Haziran 2006 sonunda Dexia adlı yabancı bankaya sattığını açıkladı. 

7- Yerel kredi sistemi ve yerel yatırımcılık alanı İller Bankası'nın uzmanlık alanıdır. Bu yasa
tasarısı, uzman kurumu ortadan kaldırıyor. Doğal olarak alan, Dexia adlı yabancı-özel-tekel'in eline
geçmeye hazır hale getiriliyor. 

8- Çeyrek yüzyıldır "devlet kötü iş görür; çünkü tekeldir; rekabet tanımaz" deniyor ve
özelleştirmelerle işlerin çok iyi görüleceği çünkü rekabet ortamı yaratılacağı ileri sürülüyor. Oysa, bir
kamu tekeli olan İller Bankası ortadan kaldırılırken, yerini başka bir tekel alıyor. Üstelik bu tekel
özel bir tekel; üstelik bu tekel yabancı bir tekeldir. 

9- Türkiye'ye Dexia girerken İller Bankasının tasfiye edilmesi, Dünya Bankası öncülüğünde
gerçekleştiriliyor. Dünya Bankası 300 milyon dolarlık kredi karşılığında, bu krediyi İller Bankasına
kullandırarak, kurumu -İller Bankasını- kendine -İller Bankasına- öldürtüyor. 

10- İller Bankasının kaldırılması, yerel yatırım ve kredi alanında "devlet tekeli sistemi"nin
kaldırılması ve aynı anda ''yabancı - özel - tekelci bir sistem" kurulması demektir. 

11- Tasarı, İller Bankasının siyasetten arındırılacağını savunuyor. Siyasetten arındırmadan an-
laşılan "bir belediye kredi alabilirse alır, alamazsa alamaz" deyişinde saklı olan fikirdir. Yoksa, hukuk
devletinde kabul edilemeyecek olan şey, iktidar partisinden olana çok ve kolayca kredi verirken
muhalefetten olana kredi verilmemesi, kayırmacılık yapılıp korunan belediyenin alması, diğerlerinin
mağdur edilmesi değildir. Bu tip uygulamalar, "siyasetin etkisi"nden doğan uygulamalar değildir;
bunlar yoz ve hukuksuz siyaset ve idarelerin uygulamalarıdır. "Siyasetin etkisinin ortadan kaldırıl-
ması" bu tür uygulamaların sona erdirilmesi değildir. Kamuoyunun bu konuyu açık seçik görmesi
büyük önem taşır. 

12- Tasarı, İller Bankasını bir "kamu kurumu değil" bir "banka" olarak kurmayı hedeflemekte-
dir. Bu "banka", bankacılık kuralı ne ise o olacak bir bankadır. Bankacılık kuralı, alacağını almak için
borçlunun "halk sağlığı", "toplum refahı", "kamu görevi" zorunluluklarına körleşmektir; her durum-
da "alacağın tahsiline" odaklanmaktadır. Bunun için borçlunun gelir ve varlıkları üzerinde haciz,
ipotek, iflas gibi ticari mekanizmaların işletilebileceği bir ortam kurulması şarttır. İller Bankası, aynı
Dexia gibi, aynı IMF gibi, alacağına şahin bir banka haline getirmektedir. Oysa ülkemizde "bankacılık
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kuralı gereğince"  kaynak  yaratmaya değil, "kamu hizmetleri kuralı gereğince" kaynak yaratmaya
ihtiyaç vardır. Kamu kuruluşu, önceliği kamu hizmeti olan kuruluştur. Halkın ihtiyaçlarına göre kay-
nak yaratmak üzere kurulur, tüm diğer kuruluşları - bankaları, şirketleri, alacaklıları, vb. - bu amaç
doğrultusunda yönlendirmek yetkisiyle davranır. Bu gerçeği unutan kişilerin, kamu kuruluşlarını
"banka yapmak" için uğraşmak yerine, halihazırda var olan ve "banka kuralı neyse o" diye çalışan
yerlerde çalışmayı düşünmeleri daha uygun olur. 

13- Tasarı, İller Bankasında günümüzde çalışan 3.000'i aşkın kamu görevlisini işinden edecek-
tir. Yıllardır birikmiş kredi ve yatırımcılık deneyimi, bu personelin dağıtılmasıyla birlikte yok edile-
cektir. Böylece yerel yönetimlerin sorunlarını, ihtiyaçlarını uzaktan yakından bilmeyen bu "yeni
bankacı personel"le, Cumhuriyet'in en önemli kurumunu tarihe gömmeyi hedefliyor. Son yirmi beş
yıldan bu yana yapılan her satışta, her elden çıkarmada, her tasfiyede olduğu gibi, yine yetişmiş iş
gücünün kazanılmış hakları, Cumhuriyet'in temel değerleriyle birlikte yok ediliyor. 

İller Bankası daha önceden yerel altyapı hizmetleri için; içme suyu borusu, altyapı malzemesi,
büz vb. malzemeleri de kendi bünyesinde üretmekte, kentlerimizin alt yapı yatırım ihalelerini gerçek-
leştirmekte, altyapı kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmekteydi. Ancak 1980'li yıllarda uygulanan
neo-liberal politikalar sonucu önce, altyapı malzemesi üretme işine son verildi. Daha sonra Eylül
2003 'te İller Bankası Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ihale yapma yetkisi belediyelere
verilmiş, sadece ihaleye çıkmak için yeterli teknik personel ve mali durumu olmayan küçük
belediyelere banka tarafından teknik destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan, İller Bankası
projelerinde önceden İller Bankası tam kontrollük yaparken, artık müştereken kontrollük esas alın-
maya başlanmıştır. Ancak belediyelerin yapamaması durumunda bankadan tam kontrollük yapması
istenilmiştir. Söz konusu uygulama yönetmeliği ile kredilerin vade, limit ve kullandırma şartları da
yeniden düzenlenmiştir. İller Bankası; yerel altyapı hizmetlerinin ulusal planlayıcısıdır. 

14- Bu tasarı, bir dönüşüm tasarısıdır. Banka zaman içinde sahiplerine yabancılaştırılmıştır. Bu
tasarı bir tasfiyenin ön hazırlığıdır. Bu tasfiye ile 70 yıllık banka tarihi ve cumhuriyet arşivi ortadan
kaldırılmaktadır. Oysa Türkiye'nin bu özgün yapıya hala çok ihtiyacı bulunmaktadır. 

İller Bankası Anonim Şirketi Kurulması Hakkında 
Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi 

1- Alt komisyon raporunun 4. maddesinde "ortaklık yapısı ve sermaye" düzenlenmektedir.
Tasarı, köy idareleri için banka ortaklığını sonlandırırken, sermayeyle ilgili hisselerini de hazineye
devrediyordu. Anayasaya aykırı olan bu durumun sermayeyle ilgili olanı alt komisyonda
düzeltilmiştir. Ancak, İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilip yürürlüğe
girdiğinde,  4759  sayılı kanun yürürlükten kalkacaktır. 4759 sayılı kanun ise ortaklar arasında köy
idarelerini de saymıştır. Tasarıda ise köy idareleri bulunmamaktadır. Alt komisyon görüşmelerinde
yaptığımız bu eleştiriye, "İl Özel İdareleri bu alanı düzenliyor, sorun yoktur" denilmiştir. Oysa köy
idareleri ayrı kamu tüzel kişileridir. Tasarı böyle kanunlaşırsa köy idareleri ve özellikle kırsal alan,
tamamen  sahipsiz  kalacak  ve  yalnızlaşacaktır.  Cumhuriyetin  ilk temel kanunlarından olan Köy
Kanunu (1924 tarihli 442 sayılı) köy idarelerini ayrı tüzel kişilik olarak tanzim etmiş, yerel yönetim
ve merkezi idare ile ilgili yetki, görev ve sorumluluk yüklemiş, "köy derneği" organıyla katılımcı
demokrasinin ilk örneklerinden olmuştur. Muhtar hem yerel yönetimin başı hem de merkezi yöne-
timin, devletin köydeki temsilcisidir. Muhtarın iki şapkası bulunmaktadır. Ancak bugüne kadar geçen
86 yıl içinde köy kanununda yetkilerde, sorumluluklarda, görevlerde ve özellikle kaynaklarda hiçbir
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iyileştirme yapılmamıştır. Özellikle, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatının İl Özel
İdaresine bağlanması ile durum değişmemiştir. Personel ve cari harcamalar dışında harcama yapa-
mayan, kendisi de kaynaksız bırakılan bu idare, köylere hizmet götüremez duruma gelmiştir. 

Ülkemizde yaklaşık 35.000 köy, 40.000 mezra, sayısı belli olmayan kom bulunmaktadır. 72.6
milyon nüfusumuzun 18 milyonu belde ve köylerde yaşamaktadır. Hükümetin geçen 8 yıllık süre
içinde köy kanunu ve kırsal alan kalkınmasında, mahalle muhtarlıklarında yeniden yapılanma için hiç
adım atmaması dikkat çekicidir. Bu alanda başkalaşmaya gidilmeden yeniden yapılanma kaçınılmaz
olmuştur. 

2- Yeni tasarı ile köy idarelerinin ortaklıktan çıkarılması ve birikmiş olan ödenmiş sermayelerine
el konması kamu hukukunun temel prensiplerine ve anayasaya aykırıdır. 

3- 4 üncü  maddenin  3 üncü  fıkrasının a)  bendinde  "2.7.2008  tarihli  ve  5779  sayılı  İl Özel
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden pay verilmesi Hakkında Kanuna göre,
her ay Maliye Bakanlığı ve İller Bankası tarafından dağıtılacak vergi gelirleri paylarının toplamı üzerinden
aylık olarak yüzde iki oranında kesilecek miktarlar "sermayenin bir bölümü olarak tariflenmiştir.
Oysa bu pay mevcut kanunda % 5 tir. Bu payın kademeli olarak % 2 ye indirilmesi defacto bir du-
rumdur. Ortaklara bu durum sorulmamıştır. Bunu eleştirdiğimizde sadece toplantıya çağrılan
Belediyeler Birliği temsilcisi, konunun sözlü olarak encümende görüşüldüğünü ifade etmiştir. Bunu
kabul bile etsek İl Özel İdareleri ve köyler için konu çözümlenmemiştir. Bu konunun bankanın or-
taklarının katılacağı bir genel kurulda çözümlenmesi gerekirdi. 

4- Genel Kurulun oluşumuna (madde 5) yukarıda saydığımız gerekçeler ile, köy temsilcileri de
dahil edilmelidir. 

5- Yaptığımız eleştiriler sonucu, yönetim kurulu oluşumuna yerel yönetim temsilcilerinin de
dahil edilmesi olumlu bir adımdır. 

6- Üç denetim kurulu üyesinden birinin genel kurul tarafından seçilmesi, yaptığımız eleştiriye
karşın karşılanmamıştır. Bu durumun Plan ve Bütçe Komisyonunda bir kez daha değerlendirilmesinin
yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

7- Geçici madde 5'te, 1 inci fıkrada düzenlenen sözleşmeli statüye geçecek personelin, geçecek
yasal süre içinde "statülerine uygun işlerde görevlendirilmeleri", 4 üncü fıkrada "Bankada sürekli
işçi kadrolarında ve geçici işçi pozisyonlarında çalışanların mevcut statülerinde çalıştırılmaya de-
vamının kabulü, 6 ncı fıkrasındaki "sürenin en az iki yıl" olarak belirlenmesi, 7 nci fıkradaki "emekli
ikramiyeleri veya kıdem tazminatları yüzde 30 fazlasıyla ödenir" düzenlemeleri ile ilgili yaptığımız
önerilerin karşılanması olumlu bulunmaktadır. 

8- Bankanın şu andaki mevcut yapısı içinde yerel yönetimlerle ilgili görev, sorumluluk, destek
vb. gibi düzenlemeler ile ucuz kredi kullandırılmasının sağlanması ana sözleşme ve yeni yönet-
melikler yapılırken öncelikle ele alınması gereken konulardır. 

9- Bankanın hazineye devredilmemesi, ilgili bakanlığın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olması
yönündeki eleştirilerimizin karşılanması olumlu bulunmaktadır. 

Bülent Baratalı
CHP İzmir Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
İller Bankası Alt Komisyon Üyesi
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ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kuruluş

Kuruluş 
MADDE 1- (1) Bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel

kişiliğe sahip, anonim şirket statüsünde "İller Bankası Anonim Şirketi" unvanıyla bir kalkınma ve
yatırım bankası kurulmuştur. Bankanın kısaltılmış unvanı "İLBANK"tır ve merkezi Ankara' dadır.
Bankanın ilgili olduğu Bakanlık, Bayındırlık ve İskan Bakanlığıdır. 

Tanımlar 
MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını, 
b) Bakan: Bayındırlık ve İskan Bakanını, 
c) Banka: İller Bankası Anonim Şirketini, 
ifade eder. 
Bankanın amacı ve faaliyet konuları 
MADDE 3- (1) Bankanın amacı; İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran

bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin
sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere
danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin
yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir. 

(2) Banka bu amaçları gerçekleştirmek üzere; 
a) Ortaklarına kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir. 
b) Faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti yapabilir veya

yaptırabilir, teknik yardım verebilir. 
c) Bankanın öncülüğünde şirket kurabilir ve devredebilir. 
ç) Sigorta acenteliği yapabilir. 
d) Gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir. 
e) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarıyla işbirliği yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve

uluslararası kuruluşlara üye olabilir. 
f) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü

fonlardan kaynak sağlayabilir. 
g) Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar. 
h) Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı

işlemlerini yapar. 
ı) Ana Sözleşmede belirtilen diğer faaliyetleri yürütür. 
Ortaklık yapısı ve sermaye 
MADDE 4- (1) Bankanın ortakları il özel idareleri ve belediyelerdir. 
(2) Bankanın sermayesi 9.000.000.000 (dokuz milyar) Türk Lirasıdır. Bu sermaye Bakanlar

Kurulu kararı ile beş misline kadar artırılabilir. 
(3) Sermaye tavanına ulaşıncaya kadar Bankanın ödenmiş sermayesine aşağıdaki kaynaklar eklenir:
a) 2.7.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden

Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre her ay Maliye Bakanlığı ve İller Bankası tarafından dağıtılacak
vergi gelirleri paylarının toplamı üzerinden aylık olarak yüzde iki oranında kesilecek miktarlar. 
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b) Bankanın vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonraki yıllık safi kârından yüzde
otuz oranında ayrılacak pay. 

c) Diğer mevzuat hükümleri ile banka sermayesine aktarılması uygun görülen paralar ile
sermayeye eklenmek üzere yapılacak her türlü yardım ve bağışlar. 

İKİNCİ BÖLÜM
Bankanın Organları ve Yönetimi

Genel kurul 
MADDE 5- (1) Bankanın Genel Kurulu: 
a) İl genel meclislerince kendi üyeleri arasından seçilecek birer kişiden, 
b) Her bir ilden, ilin sınırları içinde yer alan tüm belediyeleri temsil etmek üzere, belediye

meclislerince, başkan veya kendi üyeleri arasından seçilecek birer kişiden, 
c) İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığını temsil etmek

üzere görevlendirilecek birer kişiden; 
oluşur. 
(2) (b) bendi uyarınca illerdeki belediyelerce seçilen temsilcilerden, her bir il adına Genel Kurula

katılacak olanların belirlenmesine ilişkin esaslar ana sözleşmede düzenlenir. 
Genel kurulun görev ve yetkileri 
MADDE 6- (1) Genel Kurul; yıllık faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve kâr-

zarar hesaplarını inceleyerek Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibrasını, Bankanın tahsili imkânsız
görülen alacaklarının terkinini karara bağlar. Genel Kurul ayrıca, bu Kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu ve ilgili kanunlarda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. 

Yönetim kurulu 
MADDE 7- (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır. Yönetim Kurulu

yedi üyeden oluşur. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. 
(2) Yönetim Kurulunun; iki üyesi Banka genel müdür yardımcıları arasından olmak üzere dört

üyesi Bakanlık tarafından atanır; iki üyesi de il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere her
yıl İçişleri Bakanlığı tarafından önerilen iki kat aday arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim
Kurulu yemin törenini izleyen ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi başkan vekili olarak seçer. 

(3) Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların 5411 sayılı Kanunda aranan nitelikleri haiz olması şarttır. 
(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar

atanabilir. Yönetim Kurulu üyeliği; genel müdür ve genel müdür yardımcılarının bu görevleriyle
ilişiklerinin kesilmesi; Genel Kurul tarafından seçilen ve belediye başkanı veya meclis üyesi unvanını
taşıyan üyelerin ise herhangi bir nedenle başkanlık veya meclis üyeliklerinin son bulması halinde
sona erer. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde 6762 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu; 
a) Kredi açılmasına, iç ve dış piyasalardan fon ve kredi temin edilmesine ve kullandırılmasına, 
b) Bankanın öncülüğünde, faaliyet alanıyla ilgili olarak şirket kurulması için Bakanlar Kurulu

onayına sunulmak üzere teklifte bulunmaya, 
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c) Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, bölgeler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve
kapatılmasına,

ç) Bankaya kaynak sağlanması için gerekli tedbir ve kararların alınmasına, 

d) Bankanın yıllık bütçesinin incelenerek onanmasına ve yıl içerisinde ihtiyaç duyulan
değişikliklerin yapılmasına, 

e) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabının hazırlanarak Genel Kurula sunulmasına, 

f) Kredilerden doğan alacakların faiz oranlarını belirleyerek yeniden yapılandırmaya, 

g) Banka faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma
usullerini tespite, Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin onaylanmasına, 

h) Genel Müdürlük makamının boşalması halinde, altı aylık süreyi geçmemek üzere, Genel
Müdürlüğe vekalet edecek Genel Müdür Yardımcısının Bakanın onayına sunulmak üzere seçilmesine, 

ı) Bankanın şirket ve iştiraklerindeki Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi adaylarının bu konuda
uzman kişiler arasından seçilmesine, 

i) Banka merkezi dışından gelen Genel Kurul üyelerine Başbakanlık Müsteşarına ödenen yurtiçi
harcırahın üç katını geçmemek üzere harcırah ödenmesine, 

karar vermeye yetkilidir. 

(2) Yönetim Kurulunun diğer görev ve yetkileri ana sözleşmede belirtilir. 

Denetim kurulu 
MADDE 9- (1) Bankanın Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Denetim Kurulu Üyelerinin ikisi

Bakanlık, biri İçişleri Bakanlığı tarafından atanır. Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeleri için aranan
şartları taşıması gerekir. Denetçiler, 6762 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre görev yapar.
Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilir. Süresi
dolmadan üyeliğin boşalması halinde 6762 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Genel müdür 
MADDE 10- (1) Banka Genel Müdürünün 5411 sayılı Kanuna göre genel müdür vasıflarını

haiz olması zorunludur. Genel Müdür ortak kararname ile atanır. 

Banka personeli 
MADDE 11- (1) Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan
sözleşmeli personel eli ile yürütülür. 

(2) Banka personelinin hizmete alınması, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma
şekilleri, görev ve yetkileri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayıları Devlet Personel
Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

Mali ve sosyal haklar 
MADDE 12- (1) Yönetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

miktarı aşmayacak şekilde ve Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer
ödemeler yapılabilir. 

(2) Banka personelinin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları,
Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, aylık ücret, her türlü sosyal
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yardım, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık ortalaması,
Yüksek Planlama Kurulunca Banka için tespit edilecek üst sınırı aşamaz. 

(3) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişiği olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Banka
personeli, sosyal güvenlik yönünden 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine tabidir. 

(4) Bankada sözleşmeli statüde çalışan personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin esas ve usuller çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Çeşitli hükümler 
MADDE 13- (1) Banka, bu Kanunda yer alan hükümler dışında, 5411 sayılı Kanun, 6762 sayılı

Kanun ve diğer kanunların ilgili hükümlerine tabidir. 
(2) Banka, yerel yönetimlerin bu Kanun kapsamındaki her türlü projelerinde kullanılmak üzere

genel bütçe dahil, yurt içi ve yurt dışından temin edilen fon ve hibelerin kullandırılmasına aracılık
eder. Aracılık işlemi; kaynakların yerel yönetimlere doğrudan transferi şeklinde olabileceği gibi, bu
kaynaklardan finanse edilecek projelerin yürütülmesine yardım şeklinde de olabilir. 

(3) Banka, Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi kârın yüzde 51 'ini;
il özel idareleri tarafından yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı;
nüfusu 200.000'in altında olan belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent bilgi
sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelerinin finansmanı ile nüfusu 10.000'in altında olan
belediyelerin anılan projelerinin ayrıca yapımının finansmanında hibe olarak kullanır. 

(4) Bankanın; tahvil ihracı, hesapları, gelirleri, kâr, kontrollük ve sigorta hizmet gelirlerinin
dağıtımı ile bu Kanunda hüküm bulunmayan diğer hususlar Ana Sözleşme ile düzenlenir. 

(5) 5411 sayılı Kanunun; 7 nci maddesinin (b) bendi hükmü, 17 nci maddesinin birinci fıkra
hükmü, karşılıklara ilişkin hükümleri ile diğer koruyucu hükümleri Banka hakkında uygulanmaz. 

(6) Banka, bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapmaya yetkilidir. 

(7) Banka, 5411 sayılı Kanuna aykırı olmamak kaydı ile çalışma konuları kapsamında yurt dışında
projelendirme faaliyetleri yürütebilir, danışmanlık hizmetleri yapabilir ve gayrinakdî kredi verebilir. 

(8) Banka; 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile belediye ve il özel idarelerine
kullandırdığı kredi faiz gelirleri bakımından, 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununa tabi değildir. 

(9) Banka, vadesi gelmiş kredi ve diğer alacaklarını il özel idareleri ve belediye paylarından
öncelikle tahsil etmeye yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 14- (1) 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ile 8.12.1987 tarihli ve

298 sayılı, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İller Bankası Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal
edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili
bölümünden çıkarılmıştır. 
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GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki
kesinti miktarlarına esas olan aylık oran, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren ilk üç yıl yüzde üç
olarak uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4759 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin (c) bendi hükmünün uygulanmasına 31.12.2010 tarihine kadar devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bankanın ana sözleşmesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren en geç üç ay içinde yapılacak Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim ve Denetim Kurulu
üyelerinin görevleri yenileri seçilinceye kadar, Genel Müdürün görevi ise yeni bir atama yapılıncaya
kadar devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanun çerçevesinde yapılacak devir, tescil ve kayıt işlemleri ile
bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek kâğıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 07.12.1994
tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin (c) bendi hükmü
bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Banka hakkında uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla kadroları iptal edilen
personelden Bankada sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler; bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Bankadaki
durumlarına uygun pozisyonlara atanır ve söz konusu pozisyonlara atama işlemi yapılıncaya kadar
Bankaca ihtiyaç duyulan ve statülerine uygun işlerde görevlendirilir. Bunlar, Bankada yeni bir
pozisyona atanıncaya kadar, eski kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile
diğer mali haklarını almaya devam ederler. 

(2) Sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmeyen personel, bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Banka tarafından
Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel, Devlet Personel Başkanlığınca 24.11.1994 tarihli
ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci,
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına nakledilir. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme
Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler, Banka tarafından karşılanır. Bu şekilde yeni bir kadroya
nakledilenlerden, haklarında şahsa bağlı hak ve/veya fark tazminatı uygulaması devam eden
personelin 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki hakları devam eder.
Bu madde uyarınca yapılan atamalar, ilgililerin şahsa bağlı haklarının ve fark tazminatının tespitine
esas önceki kadro ve pozisyonlarının ücretlerinin artırılması ve şahsa bağlı haktan yararlanma
süresinin yeniden başlaması sonucunu doğurmaz. 

(3) Bankanın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut personelinden 5510 sayılı Kanunun
geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanunu hükümleri uygulananların Bankada sözleşmeli olarak atandıkları tarihten başlayarak 30 gün
içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma
talebinde bulunmamaları halinde, emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları Banka
tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir. Bu şekilde 5434 sayılı
Kanunla ilgileri devam ettirilenlerin emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden
emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta olan kadro, görev veya pozisyonları aynı şekilde
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dikkate alınmaya devam olunur. Ayrıca, bu şekilde ilgi devamında geçen süreleri kıdem aylıklarının
hesabında dikkate alınır ve bunların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri de genel hükümler
çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü
maddesi gereğince 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı ödenenlerden 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde
bulunanların sigorta primleri ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak ve yükümlülükleri ise 5510 sayılı
Kanunun ilgili hükümlerine göre belirlenir. 

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayan ve aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle sigorta primine esas
kazançları aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenlerden, bu Kanun hükümlerine göre
sözleşmeli olarak atananlar hakkında ise, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi hükümleri uygulanır. 

(4) Bankada sürekli işçi kadrolarında ve geçici işçi pozisyonlarında çalışanlar, mevcut
statülerinde çalıştırılmaya devam olunur. Bunlardan büro hizmetlerinde çalışmakta olup, Bankada
sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Bankadaki durumlarına uygun
pozisyonlara atanırlar. Bu şekilde sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlere iş mevzuatına göre
herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem
tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında
belirtilen iş sonu tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte boş olan ve sözleşmeli personel statüsüne yapılan geçişler
ile emeklilik, ölüm, istifa ve benzeri sebeplerle boşalacak sürekli işçi kadroları ve geçici işçi
pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

(5) Bankada 657 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak
çalışanlardan Bankada bu Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler Kanunun 11 inci
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay
içerisinde Bankadaki durumlarına uygun pozisyonlara atanır. Bu personelden sözleşmeli olarak
çalışmayı kabul etmeyenlerin Banka ile olan ilişikleri bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde kesilir. 

(6) Banka personeliyle yapılacak ilk sözleşmenin süresi iki yıl olarak belirlenir. 

(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan Banka personelinden; ilgili mevzuat
hükümlerine göre emeklilik hakkını veya yaşlılık aylığından yararlanma hakkını kazanmış olanlara,
bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren
en geç üç ay içerisinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri veya kıdem
tazminatları yüzde 30 fazlasıyla ödenir. Ancak, bu kapsamda emekli olan personel, emekli oldukları
tarihten itibaren üç yıl içinde Kurumda yeniden istihdam edilemez. 

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunla kaldırılan İller Bankasının tüm hak ve mükellefiyetleri ile
alacak ve borçları; İller Bankası leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar ve icra takiplerine ilişkin
bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlar İller Bankası Anonim Şirketine geçer ve bu davalar
ile icra takipleri İller Bankası Anonim Şirketi husumetiyle yürütülür. Diğer mevzuatta İller Bankası
Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar İller Bankası Anonim Şirketine yapılmış sayılır. 
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(2) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4759 sayılı Kanun uyarınca İller Bankası tarafından ihale
edilen veya halen Bankanın kontrollüğünde yürütülmekte olan belediye ve il özel idarelerine ait
yapım, mal alım, hizmet ve danışmanlık işleri sonuçlandırılıncaya kadar 4759 sayılı Kanun ve diğer
ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 
MADDE 15- (1) Bu Kanunun; 

(a) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 31.12.2010 tarihinde, 

(b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

– 77 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 477)



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN TASARISI
Amaç ve kuruluş 
MADDE 1- (1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üye oldukları

mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin
projeler geliştirmek ve bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek amacıyla, bu Kanun ile düzenlenen
hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve merkezi Ankara'da bulunan,
Başbakanlıkla ilgili İller Bankası Anonim Şirketi unvanı altında bir kalkınma ve yatırım bankası
kurulmuştur. 

(2) İller Bankası Anonim Şirketinin kısa adı İLBANK’tır.
Sermaye 
MADDE 2- (1) Bankanın sermayesi 3.000.000.000,00 Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri

1,00 Yeni Türk Lirası itibari değerde 3.000.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup, tamamı
Hazineye aittir. Sermaye Genel Kurul kararı ile artırılabilir. 

(2) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesi Banka hakkında
uygulanmaz. 

Bankanın organları 
MADDE 3- (1) Genel Kurul, Banka hissedarlarından oluşur. Genel Kurul, bu Kanun hükümleri

saklı olmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görev yapar. 
(2) Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır. Yönetim Kurulu yedi üyeden

oluşur. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun üyesidir. Yönetim Kurulunun kalan altı üyesi
Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, yemin törenini izleyen ilk toplantıda, aralarından bir
üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür dışındaki bir üyeyi de Başkan Vekili olarak seçer. 

(3) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanununda aranan nitelikleri haiz olmak şarttır. 

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar
seçilebilir. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 

(5) Bankanın Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri hissedarlarca önerilen
adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Denetçilerde Yönetim Kurulu üyeleri için gereken şartlar
aranır. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre çalışır. Denetim Kurulu üyelerinin
görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan üyeliğin
boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 

(6) Banka Genel Müdürünün, Bankacılık Kanununa göre genel müdür vasıflarını haiz olması
zorunludur. Genel Müdür ortak kararname ile atanır. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez. 

Banka personeli 
MADDE 4- (1) Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel
eli ile yürütülür. 

(2) Banka personelinin hizmete alınması, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma
şekilleri, görev ve yetkileri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayıları Devlet Personel
Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. 
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(3) Banka personelinin ücret ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları, Yönetim
Kurulunca belirlenir. Ancak, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek veya diğer
adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık ortalaması, Yüksek Planlama Kurulunca Banka için
tespit edilecek üst sınırı aşamaz. 

(4) Banka personeli, sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. 
Çeşitli hükümler 
MADDE 5- (1) Banka, bu Kanunda yer alan hükümler dışında, Bankacılık Kanunu ve genel

hükümlere tabidir. 
(2) Bankaya bedeli ödenmeden bir görev verilemez.
(3) Bankanın çalışma konuları, organları, sermaye miktarı, hisseleri, hesapları, gelirleri, kâr,

kontrollük ve sigorta hizmet gelirlerinin dağıtımı ile bu Kanunda hüküm bulunmayan Bankanın
işleyişi ile ilgili diğer hususlar ana sözleşme ile düzenlenir. 

(4) Bankacılık Kanununun karşılıklara ilişkin hükümleri ile diğer koruyucu hükümleri Banka
hakkında uygulanmaz. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 6- (1) 13/6/1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
Devir 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) İller Bankasının hisseleri başka bir işleme gerek kalmadan ve bedelsiz

olarak Hazineye devredilmiş sayılır. Hisse devir işlemlerinde Bankacılık Kanununun 18 inci
maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Ödenmiş sermaye 
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bankanın itibari ve ödenmiş sermayesi arasındaki farkın

karşılanmasında Bankacılık Kanununun sermayenin nakden ödenmesine ilişkin hükümleri
uygulanmaz. 

Ana sözleşme ile kurul üyeleri 
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bankanın ana sözleşmesi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren

en geç üç ay içinde yapılacak ilk Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer.
(2) Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin görevleri Genel Kurulda yenileri seçilinceye

kadar devam eder. 
Muafiyet ve tescil 
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanun çerçevesinde yapılacak işlemler ve bu işlemlere ilişkin

olarak düzenlenecek kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ticaret siciline tescil
işlemlerinden ücret alınmaz. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu
maddesinin (c) bendi hükmü Banka hakkında uygulanmaz. 

Mevcut personel 
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İller Bankası Genel

Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin ilgili bölümünden çıkarılmıştır. 

(2) Kadroları iptal edilen personelden Bankada sözleşmeli olarak çalışmak isteyen ve bu istekleri
Banka tarafından uygun görülenler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay
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içerisinde Bankadaki durumlarına uygun pozisyonlara atanır ve söz konusu pozisyonlara atama işlemi
yapılıncaya kadar Bankaca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Bunlar, Bankada yeni bir
pozisyona atanıncaya kadar, eski kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile
diğer mali haklarını almaya devam ederler. 

(3) Sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmeyen ya da çalışması uygun görülmeyen personel
Yönetim Kurulunca belirlenerek bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde
Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Devlet Personel Başkanlığı kendisine bildirilen personel
listelerini en geç kırkbeş gün içinde (özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç)
tespit edeceği kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara atanmalarını sağlamak üzere ilgili
kurum ve kuruluşa gönderir. İlgili kurum ve kuruluş, bildirimin ulaştığı tarihten başlayarak en geç beş
iş günü içinde bu personelin kazanılmış hak aylık derecelerini dikkate almak sureti ile atamalarını
yaparak, atamalara ilişkin bilgileri Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Atama tarihi itibarıyla
personelin Banka ile ilişiği kesilmiş sayılır. Personelin atandığı yeni kurumda fiilen göreve
başlayacağı tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süredeki eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge,
varsa ikramiye ve her türlü mali hakları Bankaca karşılanmaya devam olunur. Bu fıkraya göre diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin, yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam
ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak ilişik
kestikleri tarihteki almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali
hakları toplamının net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar
atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak
ödenir. 

(4) Bankanın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut personeli hakkında emeklilikleri
yönünden tabi oldukları mevzuatın uygulanmasına devam olunur. Bunlardan Bankada sözleşmeli
olarak atananların, aksine bir talepte bulunmamaları halinde emekli kesenekleri kendilerince, kurum
karşılıkları Banka tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu ile ilgileri devam ettirilir ve emeklilik işlemlerinde söz konusu Kanunun ek 48 inci
maddesinin (b) fıkrası ile ek 68 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(5) Ataması yapılan personel hakkında Banka tarafından yapılacak tebliğ işlemini takiben 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasından atamayı yapan
kamu kurum ve kuruluşu sorumludur. 

(6) Bankada işçi pozisyonunda çalışanlar, haklarında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar,
mevcut statülerinde çalıştırılmaya devam olunur. 

Hak ve mükellefiyetler 
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunla kaldırılan İller Bankasının tüm hak ve mükellefiyetleri

İller Bankası Anonim Şirketine intikal eder. Diğer mevzuatta İller Bankası Genel Müdürlüğüne
yapılmış olan atıflar İller Bankası Anonim Şirketine yapılmış sayılır. 

(2) Mülga 4759 sayılı Kanun uyarınca İller Bankası tarafından ihale edilen veya halen Bankanın
kontrollüğünde yürütülmekte olan belediye ve il özel idarelerine ait yapım, mal alım, hizmet ve
danışmanlık işleri sonuçlandırılıncaya kadar 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
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Yürürlük 
MADDE 7- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
A. Gül A. Şener M. A. Şahin

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
B. Atalay A. Babacan M. Aydın

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
N. Çubukçu K. Tüzmen C. Çiçek

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı
M. V. Gönül A. Aksu K. Unakıtan

Millî Eğitim Bakanı V. Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı
R. Akdağ F. N. Özak R. Akdağ

Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
B. Yıldırım M. M. Eker M. Başesgioğlu

Sanayi ve Ticaret Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı V. Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Coşkun B. Yıldırım A. Koç

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kuruluş

Kuruluş
MADDE 1- (1) Bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel

kişiliğe sahip, anonim şirket statüsünde “İller Bankası Anonim Şirketi” unvanıyla bir kalkınma ve
yatırım bankası kurulmuştur. Bankanın kısaltılmış unvanı “İLBANK”tır ve merkezi Ankara’dadır.
Bankanın ilgili olduğu Bakanlık, Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır. 

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

b) Bakan: Bayındırlık ve İskân Bakanını,

c) Banka: İller Bankası Anonim Şirketini,

ifade eder.

Bankanın amacı ve faaliyet konuları
MADDE 3- (1) Bankanın amacı; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran

bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin
sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere
danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin
yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine
getirmektir.

(2) Banka bu amaçları gerçekleştirmek üzere;

a) Ortaklarına kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir.

b) Faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti yapabilir veya
yaptırabilir, teknik yardım verebilir.

c) Bankanın öncülüğünde şirket kurabilir ve devredebilir.

ç) Sigorta acenteliği yapabilir.

d) Gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir.

e) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarıyla işbirliği yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve
uluslararası kuruluşlara üye olabilir.

f) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü
fonlardan kaynak sağlayabilir.

g) Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı
işlemlerini yapar.

ğ) Ana Sözleşmede belirtilen diğer faaliyetleri yürütür.
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Ortaklık yapısı ve sermaye
MADDE 4- (1) Bankanın ortakları il özel idareleri ve belediyelerdir.
(2) Bankanın sermayesi 9.000.000.000 (dokuz milyar) Türk Lirasıdır. Bu sermaye Bakanlar

Kurulu kararı ile beş katına kadar artırılabilir.
(3) Sermaye tavanına ulaşıncaya kadar Bankanın ödenmiş sermayesine aşağıdaki kaynaklar

eklenir:
a) 2.7.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre her ay Maliye Bakanlığı ve İller Bankası
tarafından dağıtılacak vergi gelirleri paylarının toplamı üzerinden aylık olarak yüzde iki oranında
kesilecek miktarlar. 

b) Bankanın vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonraki yıllık safi kârından yüzde
otuz oranında ayrılacak pay.

c) Diğer mevzuat hükümleri ile banka sermayesine aktarılması uygun görülen paralar ile
sermayeye eklenmek üzere yapılacak her türlü yardım ve bağışlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Bankanın Organları ve Yönetimi

Genel kurul
MADDE 5- (1) Bankanın Genel Kurulu:
a) İl genel meclislerince kendi üyeleri arasından seçilecek birer kişiden,
b) Her bir ilden, ilin sınırları içinde yer alan tüm belediyeleri temsil etmek üzere; her bir belediye

meclisince, başkan veya kendi üyeleri arasından seçilecek birer kişi arasından belirlenecek bir kişiden,
c) İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığını temsil etmek

üzere görevlendirilecek birer kişiden;
oluşur.
(2) (b) bendi uyarınca illerdeki belediyelerce seçilen temsilcilerden, her bir il adına Genel Kurula

katılacak olanların belirlenmesine ilişkin esaslar Ana Sözleşmede düzenlenir.
Genel kurulun görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Genel Kurul; yıllık faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve

kâr-zarar hesaplarını inceleyerek Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibrasını, Bankanın tahsili imkânsız
görülen alacaklarının terkinini karara bağlar. Genel Kurul ayrıca, bu Kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu ve ilgili kanunlarda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

Yönetim kurulu
MADDE 7- (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır. Yönetim Kurulu

yedi üyeden oluşur. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. 
(2) Yönetim Kurulunun; iki üyesi Banka genel müdür yardımcıları arasından olmak üzere dört

üyesi Bakanlık tarafından atanır; iki üyesi de belediyeleri ve il özel idarelerini temsil etmek üzere
Genel Kurula katılan belediye başkanları ve il özel idare temsilcileri arasından İçişleri Bakanlığı
tarafından önerilen iki kat aday arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu yemin
törenini izleyen ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi başkan vekili olarak seçer. 
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(3) Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların 5411 sayılı Kanunda aranan nitelikleri haiz olması
şarttır. Ancak, Genel Kurul tarafından seçilecek üyeler bakımından en az on yıllık mesleki deneyime
sahip olma şartı aranmaz.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar
atanabilir. Yönetim Kurulu üyeliği; genel müdür ve genel müdür yardımcılarının bu görevleriyle
ilişiklerinin kesilmesi, Genel Kurul tarafından seçilen ve belediye başkanı veya meclis üyesi unvanını
taşıyan üyelerin ise herhangi bir nedenle başkanlık veya meclis üyeliklerinin son bulması halinde
sona erer. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde 6762 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu; 

a) Kredi açılmasına, iç ve dış piyasalardan fon ve kredi temin edilmesine ve kullandırılmasına, 

b) Bankanın öncülüğünde, faaliyet alanıyla ilgili olarak şirket kurulması için Bakanlar Kurulu
onayına sunulmak üzere teklifte bulunmaya, 

c) Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, bölgeler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve
kapatılmasına,

ç) Bankaya kaynak sağlanması için gerekli tedbir ve kararların alınmasına,

d) Bankanın yıllık bütçesinin incelenerek onanmasına ve yıl içerisinde ihtiyaç duyulan değişik-
liklerin yapılmasına, 

e) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabının hazırlanarak Genel Kurula sunulmasına,

f) Kredilerden doğan alacakların faiz oranlarını belirleyerek yeniden yapılandırmaya, 

g) Banka faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma
usullerini tespite, Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin onaylanmasına,

ğ) Bankanın şirket ve iştiraklerindeki Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi adaylarının bu konuda
uzman kişiler arasından seçilmesine,

h) Banka merkezi dışından gelen Genel Kurul üyelerine harcırah ödenmesine, 

karar vermeye yetkilidir.

(2) Yönetim Kurulunun diğer görev ve yetkileri Ana Sözleşmede belirtilir.

Denetim kurulu
MADDE 9- (1) Bankanın Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Denetim Kurulu Üyelerinin ikisi

Bakanlık, biri Maliye Bakanlığı tarafından atanır. Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeleri için aranan
şartları taşıması gerekir. Denetçiler, 6762 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre görev yapar.
Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilir. Süresi
dolmadan üyeliğin boşalması halinde 6762 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Denetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca denetim kurulu üyeliği için
belirlenen ücret ve diğer mali hakları aşmayacak şekilde ve Genel Kurul tarafından belirlenecek
tutarda aylık ücret ve diğer mali haklar ödenir. Denetim Kurulu üyeliği görevine atananlar hakkında
31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
uygulanmasında, 12 nci maddedeki Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin hükümlere uygun olarak işlem
tesis edilir.
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Genel müdür
MADDE 10- (1) Banka Genel Müdürünün 5411 sayılı Kanuna göre genel müdür vasıflarını

haiz olması zorunludur. Genel Müdür ortak kararname ile atanır. 

Banka personeli
MADDE 11- (1) Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan
sözleşmeli personel eli ile yürütülür.

(2) Banka personelinin hizmete alınması, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden
alınma şekilleri, görev ve yetkileri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayıları Devlet
Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelik ile
düzenlenir.

Mali ve sosyal haklar
MADDE 12- (1) Yönetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

miktarı aşmayacak şekilde ve Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer
ödemeler yapılabilir. 

(2) Banka personelinin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları,
Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, aylık ücret, her türlü sosyal
yardım, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık ortalaması,
Yüksek Planlama Kurulunca Banka için tespit edilecek üst sınırı aşamaz.

(3) Bankada sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Yönetim Kurulu üyeliği görevi,
5510 sayılı Kanuna göre sosyal sigorta veya genel sağlık sigortası yönünden sigortalı olmayı
gerektirmez. Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerine birinci fıkra uyarınca yapılacak ödemeler sigorta
primine esas kazanca dahil edilmez.  

(4) Bankada sözleşmeli statüde çalışan personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin esas ve usuller çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Çeşitli hükümler
MADDE 13- (1) Banka, bu Kanunda yer alan hükümler dışında, 5411 sayılı Kanun, 6762 sayılı

Kanun ve diğer kanunların ilgili hükümlerine tabidir.

(2) Banka, yerel yönetimlerin bu Kanun kapsamındaki her türlü projelerinde kullanılmak üzere
genel bütçe dâhil, yurt içi ve yurt dışından temin edilen fon ve hibelerin kullandırılmasına aracılık
eder. Aracılık işlemi; kaynakların yerel yönetimlere doğrudan transferi şeklinde olabileceği gibi, bu
kaynaklardan finanse edilecek projelerin yürütülmesine yardım şeklinde de olabilir.

(3) Banka, Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi kârın yüzde 51’ini;
il özel idareleri tarafından yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı;
nüfusu 200.000’in altında olan belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent
bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelerinin finansmanı ile nüfusu 20.000’in altında olan
belediyelerin anılan projelerinin ayrıca yapımının finansmanında hibe olarak kullanır. 
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(4) Bankanın; tahvil ihracı, hesapları, gelirleri, kâr, kontrollük ve sigorta hizmet gelirlerinin
dağıtımı ile bu Kanunda hüküm bulunmayan diğer hususlar Ana Sözleşme ile düzenlenir.

(5) 5411 sayılı Kanunun; 7 nci maddesinin (b) bendi hükmü, 17 nci maddesinin birinci fıkra
hükmü, karşılıklara ilişkin hükümleri ile diğer koruyucu hükümleri Banka hakkında uygulanmaz.

(6) Banka, bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapmaya yetkilidir.

(7) Banka, kendi kaynakları dışında finansmanı temin edilmek ve 5411 sayılı Kanuna aykırı
olmamak kaydı ile çalışma alanı kapsamında yurt dışında projelendirme ve danışmanlık hizmetleri
verebilir, projelerin uygulanması için temin edilen finansmanın kullanılmasına aracılık edebilir. 

(8) Banka; 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile belediye ve il özel idarelerine
kullandırdığı kredi faiz gelirleri bakımından, 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununa tabi değildir.

(9) Banka vadesi gelmiş kredi ve diğer alacaklarını ortak idare paylarından tahsil etmeye
yetkilidir.

(10) İlgili Bakan, Genel Müdürlüğün boşalması halinde 6 aylık süreyi geçmemek üzere Yönetim
Kurulu üyesi olan genel müdür yardımcılarından birini Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan
Vekili olarak görevlendirir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 14- (1) 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ile 8.12.1987 tarihli ve

298 sayılı, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İller Bankası Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal
edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili
bölümünden çıkarılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki
kesinti miktarlarına esas olan aylık oran, Kanunun yürürlük tarihini izleyen aydan itibaren ilk üç yıl
yüzde üç olarak uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4759 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin (c) bendi hükmünün uygulanmasına 31.12.2010 tarihine kadar devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bankanın Ana Sözleşmesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren en geç üç ay içinde yapılacak Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim ve Denetim Kurulu
üyelerinin görevleri yenileri seçilinceye kadar, Genel Müdürün görevi ise yeni bir atama yapılıncaya
kadar devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanun çerçevesinde yapılacak devir, tescil ve kayıt işlemleri ile
bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek kâğıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 07.12.1994
tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin (c) bendi hükmü
bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Banka hakkında uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla kadroları iptal edilen
personelden Bankada sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler; bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Bankadaki
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durumlarına uygun pozisyonlara atanır ve söz konusu pozisyonlara atama işlemi yapılıncaya kadar
Bankaca ihtiyaç duyulan ve statülerine uygun işlerde görevlendirilir. Bunlar, Bankada yeni bir
pozisyona atanıncaya kadar, eski kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile
diğer mali haklarını almaya devam ederler.

(2) Sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmeyen personel, bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Banka tarafından
Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel, Devlet Personel Başkanlığınca 24.11.1994 tarihli
ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci,
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına nakledilir. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme
Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler, Banka tarafından karşılanır. Bu şekilde yeni bir kadroya
nakledilenlerden, haklarında şahsa bağlı hak ve/veya fark tazminatı uygulaması devam eden
personelin 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki hakları devam eder.
Bu madde uyarınca yapılan atamalar, ilgililerin şahsa bağlı haklarının ve fark tazminatının tespitine
esas önceki kadro ve pozisyonlarının ücretlerinin artırılması ve şahsa bağlı haktan yararlanma
süresinin yeniden başlaması sonucunu doğurmaz. 

(3) Bankanın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut personelinden 5510 sayılı Kanunun
geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanunu hükümleri uygulananların Bankada sözleşmeli olarak atandıkları tarihten başlayarak 30 gün
içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma
talebinde bulunmamaları halinde, emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları Banka
tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir. Bu şekilde 5434 sayılı
Kanunla ilgileri devam ettirilenlerin emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden
emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta olan kadro, görev veya pozisyonları aynı şekilde
dikkate alınmaya devam olunur. Ayrıca, bu şekilde ilgi devamında geçen süreleri kıdem aylıklarının
hesabında dikkate alınır ve bunların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri de genel hükümler
çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü
maddesi gereğince 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı ödenenlerden 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde
bulunanların sigorta primleri ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak ve yükümlülükleri ise 5510 sayılı
Kanunun ilgili hükümlerine göre belirlenir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Devlet memuru
statüsünde çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçenlerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanların, Devlet memuru statüsünde
geçmiş hizmet süreleri, iş sonu tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır. 

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayan ve aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle sigorta primine esas
kazançları aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenlerden, bu Kanun hükümlerine göre
sözleşmeli olarak atananlar hakkında ise, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi hükümleri uygulanır. 

(4) Bankada sürekli işçi kadrolarında ve geçici işçi pozisyonlarında çalışanlar, mevcut
statülerinde çalıştırılmaya devam olunur. Bunlardan büro hizmetlerinde çalışmakta olup, Bankada
sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Bankadaki durumlarına uygun
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pozisyonlara atanırlar. Bu şekilde sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlere iş mevzuatına göre
herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem
tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında
belirtilen iş sonu tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte boş olan ve sözleşmeli personel statüsüne yapılan geçişler
ile emeklilik, ölüm, istifa ve benzeri sebeplerle boşalacak sürekli işçi kadroları ve geçici işçi
pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

(5) Bankada 657 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak
çalışanlardan Bankada bu Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler Kanunun 11 inci
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay
içerisinde Bankadaki durumlarına uygun pozisyonlara atanır. Bu personelden sözleşmeli olarak
çalışmayı kabul etmeyenlerin Banka ile olan ilişikleri bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde kesilir.

(6) Banka personeliyle yapılacak ilk sözleşmenin süresi iki yıl olarak belirlenir. 

(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bankada Devlet memuru statüsünde görev yapmakta
olanlardan emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlara,  bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren iki ay içinde emeklilik başvurusunda
bulunmaları halinde, emeklilik ikramiyeleri yüzde 30 fazlasıyla ödenir. Ancak, bu kapsamda emekli
olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren üç yıl içinde Bankada yeniden istihdam edilemez.

(8) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin uygulamasında, Bankada bu Kanunla
kaldırılan daire başkanlığı kadrosuna asaleten atanmak suretiyle görev yapmakta olanlar için 3600
ek gösterge rakamı esas alınır.  

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunla kaldırılan İller Bankasının tüm hak ve mükellefiyetleri,
bu Kanunun yayımlandığı tarihteki bilançosunun tüm aktif ve pasifleri ile bilanço dışı yükümlülükleri,
İller Bankası leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar ve icra takiplerine ilişkin bütün hak, yetki,
yükümlülük, alacak ve borçlar İller Bankası Anonim Şirketine geçer ve bu davalar ile icra takipleri
İller Bankası Anonim Şirketi husumetiyle yürütülür. Diğer mevzuatta İller Bankası Genel
Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar İller Bankası Anonim Şirketine yapılmış sayılır.

(2) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4759 sayılı Kanun uyarınca İller Bankası tarafından ihale
edilen veya halen Bankanın kontrollüğünde yürütülmekte olan belediye ve il özel idarelerine ait
yapım, mal alım, hizmet ve danışmanlık işleri sonuçlandırılıncaya kadar 4759 sayılı Kanun ve diğer
ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük
MADDE 15 - (1) Bu Kanunun;

(a) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 31.12.2010 tarihinde, 

(b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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