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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu’nun, Dünya Şehircilik

Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Zonguldak Milletvekili Mehmet

Haberal’ın Organ Bağışı Haftası mesajına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın sorunlarına ve Mecliste

seviyeli bir üslup kullanılması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması 
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V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER

1.- İngiltere Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Fabian
Hamilton ve beraberindeki bir Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaret
etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 30/10/2012
tarih ve 34 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin Türkiye Büyük Millet
Meclisi tezkeresi (3/1031)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki
bir heyetin, Danimarka Parlamentosu Başkanı Mogens Lykketoft ve
Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı Anouchka Van Miltenburg'un vaki
davetlerine icabet etmek üzere Danimarka ve Hollanda'ya resmî bir ziyarette
bulunmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi
(3/1032)

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay ve 30 milletvekilinin, ataması
yapılmayan öğretmenler ile eğitim fakültelerinin kontenjanları ve Millî
Eğitim Bakanlığının insan gücü politikalarının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/393)

2.- Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 milletvekilinin, termik
santrallerin insan sağlığına, tarıma ve çevreye olan etkilerinin araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/392)

3.- BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin
Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, ülkemizde bölgelere göre diş
hekimi ihtiyacının ve diş hekimlerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/391)

C) GENSORU ÖNERGELERİ

1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 21 milletvekilinin,
uygulamalarında siyasi nüfuzunu kullanarak Gazi Yerleşkesi’ni, Orman
Genel Müdürlüğü arazisini ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğündeki
hafriyat alanlarını devrederek kamuyu zarara uğrattığı ve görevini kötüye
kullandığı iddiasıyla, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkında
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/15)
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2.- MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, TRT ve Anadolu
Ajansı'nın yayınlarında tarafsızlığı sağlayamadığı, üstlendiği görevin
sorumluluğunu yerine getirmediği ve kamu kaynaklarını partililere aktardığı
iddiasıyla, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında gensoru açılmasına
ilişkin önergesi (11/16)

3.- MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, terör ve bölücü terör
örgütü ile ilgili yaptığı açıklamalarla terörle mücadele eden güvenlik
güçlerinin moralini ve azmini zayıflattığı iddiasıyla, Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/17)

4.- MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Orta Vadeli Program
ve Orta Vadeli Mali Plan’ı zamanında yayımlamayarak TBMM'nin bütçe
hakkını doğru bir şekilde kullanmasını engellediği iddiasıyla, Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/18)

5.- MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Türk tarım ve
hayvancılık sektörlerini yanlış uygulanan politikalar ile bitirme noktasına
getirerek çiftçileri ve üreticileri sıkıntıya soktuğu iddiasıyla, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında gensoru açılmasına
ilişkin önergesi (11/19)

6.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 21 milletvekilinin, Bakanlığı
yönetemediği, yeni oluşturulan sistemlerin ve projelerin yürütülmesinde
sorunlar yaşandığı ve öğretmenlik mesleğinin itibarını düşürdüğü iddiasıyla,
Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer hakkında gensoru açılmasına ilişkin
önergesi (11/20)

7.- MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ülke ekonomisinin
ithalata bağımlılığını artırdığı, millî sanayinin rekabet gücünü azalttığı ve
yerli üretim konusunda çaba göstermediği iddiasıyla, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi
(11/21)

D) ÖNERGELER

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/303) esas numaralı
13/06/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme
alınmasına ilişkin önergesi (4/69)
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VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- MHP Grubu adına verilen genel görüşme önergelerinin Genel Kurula
sunulmayarak gündeme alınmasının engellendiği gerekçesiyle Başkanlığın
tutumu hakkında

2.- MHP Grubu adına verilen genel görüşme önergelerinin Gelen
Kâğıtlarda derhâl yayınlanması gerektiği hâlde yayınlanmadığı gerekçesiyle
Başkanlığın tutumu hakkında

3.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un söz verme
konusunda milletvekilleri arasında ayrım yaparak taraflı davrandığı,
dolayısıyla İç Tüzük hükümlerine uymadığı gerekçesiyle Başkanlığın tutumu
hakkında

VII.- ÖNERİLER

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

1.- BDP Grubunun, 2/11/2012 tarihinde Iğdır Milletvekili Grup Başkan
Vekili Pervin Buldan’ın cezaevlerinde 12/9/2012 tarihinde başlayan süresiz
dönüşümsüz açlık grevi ve tutsak ailelerinin yaşadığı sorunların araştırılması
amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun
6/11/2012 günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin
aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

2.- MHP Grubunun, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş olduğu
(10/81) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin ön görüşmelerinin,
Genel Kurulun 6/11/2012 günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

3.- CHP Grubunun, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve
arkadaşlarının ülkemizdeki yaş meyve ve sebze üretimindeki sorunların
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş
olduğu (10/439) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin, Genel
Kurulun 6/11/2012 günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön
görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

4.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun
çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; (11/19, 11/16 ve 11/17) esas
numaralı gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki
görüşmelerin, Genel Kurulun 13 Kasım 2012 Salı günkü birleşiminde
yapılmasına; bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; (11/15, 11/18,
11/20 ve 11/21) esas numaralı gensoru önergelerinin gündeme alınıp
alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, 14 Kasım 2012 Çarşamba günkü
birleşiminde yapılmasına; 338 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın temel kanun
olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi 
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VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin
ve Isparta Milletvekili Recep Özel’in BDP Grubuna sataşması nedeniyle
konuşması

2.- Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in, Sinop Milletvekili Engin
Altay’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

3.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Amasya Milletvekili Avni
Erdemir’in Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Antalya Milletvekili
Mehmet Günal’ın Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanına ve Adalet ve
Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

5.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kırıkkale Milletvekili
Ramazan Can’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

IX.- AÇIKLAMALAR

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Millî Eğitim Bakanı Ömer
Dinçer’in bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Millî Eğitim
Bakanı Ömer Dinçer’in dersliklerdeki öğrenci mevcuduyla ilgili verdiği
bilgiye ilişkin açıklaması

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, İstanbul Milletvekili
Mehmet Akif Hamzaçebi’nin dersliklerle ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması

4.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 338 sıra sayılı Komisyon
Raporu’nun çoğunluk iradesi alınmadığı için tekemmül etmediğine, usulüne
uygun düzenlenmediğine ve Genel Kurulda görüşülemeyeceğine ilişkin
açıklaması

5.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, 338 sıra sayılı Komisyon
Raporu’nun usulüne uygun olarak tanzim edildiğine ilişkin açıklaması 

6.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, 338 sıra sayılı
Komisyon Raporu’nun çoğunluk iradesi alınmadığı için tekemmül
etmediğine, usulüne uygun düzenlenmediğine ve Genel Kurulda
görüşülemeyeceğine ilişkin açıklaması

7.- İçişleri Komisyonu Başkanı Muammer Güler’in, 338 sıra sayılı
Komisyon Raporu’nun usulüne uygun olarak tanzim edildiğine ilişkin
açıklaması 
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8.- İçişleri Komisyonu Başkanı Muammer Güler’in, 338 sıra sayılı
Komisyon Raporu’nun usulüne uygun olarak tanzim edildiğine ilişkin
tekraren açıklaması

9.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, 338 sıra sayılı Komisyon
Raporu’nun usulüne uygun olarak tanzim edildiğine ilişkin tekraren
açıklaması

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON-
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul
Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,
Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir
Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli
Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu
Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile
Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/601) (S. Sayısı: 239)

4.- Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul
Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin; Malatya
Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe
Nedret Akova'nın; Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Tekirdağ
Milletvekili Bülent Belen'in; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal; Malatya
Milletvekili Öznur Çalık ve 14 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun
Teklifleri ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/690, 2/128, 2/234, 2/289, 2/508,
2/681, 2/786, 2/820, 2/823, 2/892) (S. Sayısı: 338) 

XI.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 338 sıra
sayılı Komisyon Raporu’nun İç Tüzük’ün 42’nci maddesine uygun olarak
hazırlanarak Başkanlığa sunulduğuna, raporun görüşmelerine devam
edilmesinde İç Tüzük’e aykırılık olmadığına ilişkin konuşması
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XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Akköy 2’nci HES
Projesi nedeniyle yöre halkının yaşadığı mağduriyete ilişkin sorusu ve Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/9426)

2.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Soma Elektrik Üretim AŞ. ’ye
hizmet veren bir özel güvenlik firması ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/9431)

3.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde merkezdeki bir beldede
yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/10016)

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, elektrik dağıtım şirketlerinin
sokak ve caddeleri aydınlatmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/10017)

5.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, elektrik kesintileri nedeniyle
yaşanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın cevabı (7/10019)

6.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’nın Patnos ilçesinde elektrik
kesintileri nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/10020)

7.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin sorusu
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/10023)

8.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Ödemiş ilçesindeki
çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/10025)

9.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, cemaat vakıflarına belirli
koşullarda mallarının iadesini öngören kanun değişikliğinin uygulanmasıyla
ilgili verilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın cevabı (7/10377)

10.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Anadolu Ajansının
para karşılığı bazı firmaların faaliyetlerini haber yaptığı iddialarına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/10413)

11.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Irak Cumhurbaşkanı
Yardımcısının Türkiye’de kalmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/10461)
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12.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, İstanbul’da Ortadoğu’da
barış için dinî liderin katılımıyla gerçekleşen toplantıya ilişkin Başbakandan
sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/10490)

13.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, yabancı gerçek ve
tüzel kişilere yapılan taşınmaz satışıyla ilgili verilere ilişkin Başbakandan
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/10491)

14.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, bir işadamıyla yaptığı
görüşmeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun cevabı (7/10502)

15.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Türk Dil Kurumunun
internet sitesinde yer alan Güncel Türkçe Sözlükteki kavram tanımlarına
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/10505)

16.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TRT’de yayımlanan
programlar ile ilgili RTÜK’e yapılan şikâyetlere ilişkin sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/10508)

17.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, terörle mücadeleyle ilgili
bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
cevabı (7/10509)

18.- Samsun Milletvekili A.Haluk Koç’un, istihbarat birimleriyle terör
örgütü arasında görüşmeler yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/10511)

19.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, MİT ile
PKK’nın görüşme yaptığı iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç’ın cevabı (7/10512)

20.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TMSF’nin bir banka sahibine
farklı muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan’ın cevabı (7/10514)

21.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kilez Deresi’ndeki kirliliğe
ve çevresindeki firmaların atık denetimine ilişkin sorusu ve Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/10580)

22.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, yabancılara gayrimenkul
satışına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
cevabı  (7/10583)

23.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, uluslararası toplantılara
katılan resmî heyetlerin bilgi seviyeleri ve kıyafetleri ile ilgili iddialara ilişkin
sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/10592)
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24.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 12 Eylül 1980 darbesi
sonrası atanan kişilere ve bu kişilere diplomatik pasaport verilmesine ilişkin
sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/10594)

25.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, benzin ve motorine yapılan
zamlara ve ülkemizin petrol ithalatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/10600)

26.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılından günümüze
taahhüt edildiği halde alınmayan doğal gaz için ödenen meblağa ilişkin
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı
(7/10603)

27.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Malatya’daki NATO füze
savunma sistemi radarıyla ilgili radyasyon testi yapılıp yapılmadığına ilişkin
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/10604)

28.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Bakanlık personelinin tayin
işlemlerinde yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/10630)

29.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bakanlık’ta yapılan bazı
atamalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın
cevabı (7/10631)

30.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’ın Muradiye ilçesindeki
halk kütüphanesinin ne zaman açılacağına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı  (7/10705)

31.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, başta Lim Manastırı ve Adır Adası
olmak üzere Van’daki tarihî yapıtların restorasyonuna ilişkin sorusu ve
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/10706)

32.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da turizmin
geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın
cevabı (7/10708)

33.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Tokat ilinin kentsel dönüşüm
kapsamına alınmamasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/10904)

34.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, İstanbul’un Fatih ilçesindeki
Sulukule Yenileme Projesi’ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/10905)

35.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul’da kentsel
dönüşüm kapsamında yıkılacağı iddia edilen bazı kamu binalarına ilişkin
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/10907)
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36.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, MİT ile PKK yöneticileri
arasında Oslo’da yapıldığı iddia edilen görüşmeye dair bir açıklamasına
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/10982)

37.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Adalet ve Kalkınma
Partisinin 4’üncü Büyük Kongresi’ne bazı gazetelerin muhabir ve
yazarlarının alınmamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/11032)

38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki taş ve maden
ocağı işletmeleri için yapılan başvurulara ilişkin sorusu ve Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/11067)

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında
TOKİ’ye devredilen arazilere ve TOKİ tarafından yapılan projelere ilişkin
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/11068)

40.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Afyonkarahisar Valisinin
1983-1984 yıllarında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışıp
çalışmadığına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın cevabı (7/11070)

41.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında
Bakanlık bünyesinde kiralama yoluyla hizmet veren binalara ilişkin sorusu
ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/11073)

42.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında
Bakanlık bünyesinde kiralama yoluyla hizmet veren binalara ilişkin sorusu
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/11126)

43.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında
Bakanlık bünyesinde kiralama yoluyla hizmet veren binalara ilişkin sorusu
ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/11204)

44.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ülkemizde sığınmacı olarak
bulunan Iraklı bir yetkiliye ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun cevabı (7/11278)

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık merkez ve taşra
teşkilatları ile bağlı birimlerinde yapılan protokol harcamalarına ilişkin
sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/11279)

46.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, Irak’ın kuzeyi ile gerçekleşen
ticari faaliyetlerimize ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer
Çağlayan’ın cevabı (7/11280)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak dokuz oturum yaptı.
Tekirdağ Milletvekili Özlem Yemişçi, Tekirdağ ilinde yaşanan sel felaketine,
Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’ın Organ Bağışı ve

Nakli Haftası mesajına,
Kütahya Milletvekili Alim Işık, mesleki ve teknik eğitimin sorunlarına,
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, 18/9/2012 tarihinde Çanakkale’nin Biga ilçesindeki sel felaketinde

3 vatandaşın yaşamını yitirdiğine ve zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin hâlâ giderilmediğine,
Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında barikatların

kaldırılması olayıyla ilgili Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında kriz çıktığına,
İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, büyük şehirlerde hatalı park eden araçların yediemin

otoparklarına çekilmesi uygulamasının sıkıntılara neden olduğuna ve buradan elde edilen gelirle ne
yapıldığını öğrenmek istediğine, 

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, AKP’nin Atatürk’ten ve laik, demokratik, çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti’nden korktuğuna ve Latin harflerinin kabulü ile saltanatın kaldırılmasının yıl dönümüne, 

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in 14’üncü
Birleşimde yaptığı gündem dışı konuşmada cumhuriyetle ilgili ifadelerine ve cumhuriyet rejimine,

Çorum Milletvekili Tufan Köse, tarımsal kalkınmayı desteklemek adına köylerde kurulan süt
hayvancılığı kooperatifleri üyelerine borç tahakkuk ettirildiğine ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının bu konuya çözüm getirmesini talep ettiğine,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Hükûmetin pamuk fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapması
ve akaryakıt ile gübre fiyatları konusunda da çiftçinin sesini duyması gerektiğine,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerinde sağlık
açısından kritik olan 50’nci günün aşıldığına ve yaşam hakkının korunması adına herkesi daha duyarlı
olmaya çağırdığına,

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Erzincan’a ambulans ve helikopter gelmesinde sıkıntı
yaşandığına ve bu nedenle hayatını kaybedenler olduğuna,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Balıkesir’in Marmara ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle
büyük zararların meydana geldiğine ve bu yaraların acilen sarılmasını talep ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 69’uncu maddesi ile 6253 sayılı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nun 37’nci maddesinin 2’nci bendi
uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sayıştay Başkanlığının 2011 yılı harcamalarına ilişkin
dış denetim raporlarının Başkanlık Divanının 10/10/2012 tarihli toplantısında görüşüldüğüne ve
inceleme sonuçlarının Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verildiğine ilişkin Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Slovakya Ulusal
Meclisi Başkanı Pavol Paska’nın vaki davetine icabet etmek üzere 7 Kasım 2012 tarihinde
Slovakya’ya resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
tezkeresi kabul edildi.

Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 milletvekilinin, Gediz Nehri’ndeki kirliliğin nedenlerinin
ve havzaya yaptığı etkilerin (10/388),
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İstanbul Milletvekili Celal Adan ve 19 milletvekilinin, İstanbul esnaf ve sanatkârlarının
sorunlarının (10/389), 

BDP Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve BDP Grup Başkan Vekili Şırnak
Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Millî Eğitim Bakanlığının neoliberal ekonomik dönüşüm temelinde
belirlediği öğretmen yetiştirme politikalarının neler olduğunun ve ataması yapılmayan öğretmenler
sorununun (10/390),

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

BDP Grubunun, 8/10/2012 tarihinde Bingöl Milletvekili Grup Başkan Vekili İdris Baluken’in
Türkiye cezaevlerindeki sorunlar çözülmediği ve siyasi talepler yerine getirilmediği için başlayan
süresiz dönüşümsüz açlık grevlerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiş
olduğu Meclis araştırması önergesinin (1568 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere
bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 1/11/2012 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde
sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan
görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un Barış ve Demokrasi Partisine,
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün AK PARTİ Grup Başkanına,
Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.
Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:
1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel

kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul
Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin
Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili
Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156), 

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel
kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum
Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287), 

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.
3’üncü sırasında yer alan, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün; Kamu İhale Kanununda

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
Raporu’nun (2/901) (S. Sayısı: 336) görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi
kabul edilen, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu’nun (1/601) (S. Sayısı: 239) tümü üzerindeki görüşmeleri yapıldı. 

336 sıra sayılı Komisyon Raporu’nun siyasi parti gruplarına aynı zamanda dağıtılmadığı ve söz
talepleri konusunda sıkıntı yaşandığı gerekçesiyle bu kanun teklifinin görüşülmesinin,

336 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin maddelerine geçilmesine ilişkin oylamada karar yeter sayısının
aranması istenmiş olmasına rağmen karar yeter sayısının aranmadığı gerekçesiyle Oturum Başkanı
TBMM Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın tutumunun, 

239 sıra sayılı Komisyon Raporu’nda tali komisyonların kararları yer almadığından bu raporun
tekemmül etmiş sayılıp üzerinde görüşme yapılmasının,
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Karar yeter sayısının aranması talebini gerçekleştirmediği gerekçesiyle Oturum Başkanı TBMM
Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın tutumunun,

239 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın maddelerine geçilmesine ilişkin olarak talep üzerine yapılan
açık oylama sonucuyla ilgili uygulamanın,

İç Tüzük’e uygun olup olmadığı konularında usul görüşmeleri yapıldı. Her usul görüşmesinin
sonunda Başkanlığın tutumunun İç Tüzük’e uygun olduğu açıklandı.

İzmir Milletvekili Oktay Vural, İstanbul Milletvekili Oktay Saral’ın Milliyetçi Hareket Partisine,
Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İstanbul Milletvekili Oktay Saral’ın CHP Grubuna,
İstanbul Milletvekili Oktay Saral, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın şahsına,
İzmir Milletvekili Oktay Vural, İstanbul Milletvekili Oktay Saral’ın şahsına, 
Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın şahsına,
Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün şahsına,
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın şahsına,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun şahsına,
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın

Cumhuriyet Halk Partisine,
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın şahsına,
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin Adalet

ve Kalkınma Partisine ve AK PARTİ Grubuna,
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın şahsına,
Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın şahsına,
Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili Recep Özel’in şahsına,
Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Habur Gümrük Kapısı’ndaki uygulamalara,
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, kendisinin ifade etmediği

bir konuyu kendisine atfetmesine,
Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Ahmet Öksüzkaya, 239 sıra sayılı Komisyon Raporu’nun

tekemmül edip etmediğiyle ilgili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın ifadelerine, 
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, görüşmeler sırasında yapılan oylamada sahte oy kullanıldığı

ve Meclis Başkanlığının bu konuda herhangi bir işlem yapıp yapmayacağını öğrenmek istediğine,
İlişkin birer açıklamada bulundular.
Alınan karar gereğince, 6 Kasım 2012 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 03.35’te

birleşime son verildi. 

Mehmet SAĞLAM 
Başkan Vekili

Muhammet Rıza YALÇINKAYA Fatih ŞAHİN
Bartın Ankara

Kâtip Üye Kâtip Üye
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II.- GELEN KÂĞITLAR
No: 21

3 Kasım 2012 Cuma

Tasarılar
1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/705) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2012)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş
Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/706)
(Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2012)

3.- 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin
Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin III ve IV üncü Eklerine Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/707) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Çevre ile Dışişleri
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2012)

Teklifler
1.- İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/935) (Plan
ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.10.2012)

2.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/936) (Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa
geliş tarihi: 16.10.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/937) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2012)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi (2/938) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2012)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Tohumculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi (2/939) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa
geliş tarihi: 19.10.2012)

Raporlar
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi: 02.11.2012) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel ve
Eğitsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/634) (S. Sayısı: 331) (Dağıtma tarihi: 02.11.2012) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi
Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/643) (S. Sayısı: 332) (Dağıtma tarihi: 02.11.2012) (GÜNDEME)
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4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği
Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/645) (S. Sayısı: 333) (Dağıtma tarihi: 02.11.2012) (GÜNDEME)

5.-  9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapurda İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı: 334) (Dağıtma tarihi:
02.11.2012) (GÜNDEME)

6.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili
Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı: 335) (Dağıtma tarihi: 02.11.2012)
(GÜNDEME)

7.-  Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20
Milletvekilinin; Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe
Nedret Akova’nın; Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in;
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın;  Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 14 Milletvekilinin
Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/690, 2/128, 2/234, 2/289,
2/508, 2/681, 2/786, 2/820, 2/823, 2/892) (S. Sayısı: 338) (Dağıtma tarihi: 02.11.2012) (GÜNDEME)

No: 22

5 Kasım 2012 Pazartesi

Gensoru Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 21 Milletvekilinin; uygulamalarında siyasi nüfuzunu
kullanarak Gazi Yerleşkesini, Orman Genel Müdürlüğü arazisini ve İstanbul Orman Bölge
Müdürlüğündeki hafriyat alanlarını devrederek kamuyu zarara uğrattığı ve görevini kötüye kullandığı
iddiasıyla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi
(11/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012) (Dağıtma tarihi: 05.11.2012)

2.- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural
ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; TRT ve Anadolu Ajansı’nın yayınlarında tarafsızlığı
sağlayamadığı, üstlendiği görevin sorumluluğunu yerine getirmediği ve kamu kaynaklarını partililere
aktardığı iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin
önergesi (11/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012) (Dağıtma tarihi: 05.11.2012)

3.- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural
ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; terör ve bölücü terör örgütü ile ilgili yaptığı açıklamalarla
terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin moralini ve azmini zayıflattığı iddiasıyla Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/17) (Başkanlığa geliş
tarihi: 02.11.2012) (Dağıtma tarihi: 05.11.2012)

– 437 –

murat –

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



4.- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural
ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planı zamanında
yayımlamayarak TBMM’nin bütçe hakkını doğru bir şekilde kullanmasını engellediği iddiasıyla
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/18)
(Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012) (Dağıtma tarihi: 05.11.2012)

5.- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural
ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Türk tarım ve hayvancılık sektörlerini yanlış uygulanan
politikalar ile bitirme noktasına getirerek çiftçileri ve üreticileri sıkıntıya soktuğu iddiasıyla Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi
(11/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012) (Dağıtma tarihi: 05.11.2012)

6.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 21 Milletvekilinin; Bakanlığı yönetemediği, yeni
oluşturulan sistemlerin ve projelerin yürütülmesinde sorunlar yaşandığı ve öğretmenlik mesleğinin
itibarını düşürdüğü iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer hakkında bir gensoru açılmasına
ilişkin önergesi (11/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012) (Dağıtma tarihi: 05.11.2012)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ankara’daki okul sayılarına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2281) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 yılı içinde akaryakıt, doğal gaz ve elektriğe yapılan
zam oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2282) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012) 

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da kamu yurtlarına başvuran öğrenciler ile
Devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/2283) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, beden eğitimi öğretmeni sayısı ile ilgili verilere ilişkin
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2284) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 01 Ocak-30 Eylül 2012 tarihleri arasında sezaryen ve
normal doğum yapanların sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2285)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta tarımın geliştirilmesi için gerçekleştirilecek
projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2286) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.10.2012) 

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okullarda Andımızın kaldırılacağı
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2287) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 yılı içinde akaryakıt, doğal gaz ve elektriğe yapılan
zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2288) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012) 

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 yılı içinde temel tüketim maddelerine yapılan
zamlara ve bütçe hedeflerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi
(6/2289) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 
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Yazılı Soru Önergeleri

1.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Kuzey Iraklı bir liderin Adalet ve Kalkınma Partisi
Kongresine onur konuğu olarak katılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11544)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

2.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yangından zarar gören
bir alışveriş merkezinin afet kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11545)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

3.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlara
ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu ildeki projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/11546) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

4.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11547) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

5.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriye’den PKK’ya katılımların artmasına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11548) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

6.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Oslo görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/11549) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

7.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay’daki Suriyeli mültecilere ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11550) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

8.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriye sınırıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/11551) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, son dönemde yapılan zamlara ve enflasyon
hedefine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11552) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, besicilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/11553) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

11.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2011 yılları arasında Manisa’da karşılıksız çek
ve senet suçlarına ve haklarında icra takibi başlatılan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11554) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

12.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, açık ceza evlerinde gerçekleştirilen üretim
faaliyetlerine ve icra davaları ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11555) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

13.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2002-2012 yılları arasında Kars’ta meydana gelen
intihar vakalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11556) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012) 

14.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, terör saldırıları sonucu psikolojik olarak zarar gören
askerlere gazilik unvanı verilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11557) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

15.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, deprem dışındaki afetlerden zarar görenlere ve bunlara
yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11558)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 
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16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KOSGEB tarafından verilen destekleme kredilerine
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/11559) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012) 

17.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangından
zarar gören esnafın mağduriyetine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11560) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

18.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
bazı işçilerin sendika değiştirmeye zorlandığı ve mobbinge maruz kaldığı iddialarına ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11561) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

19.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinde
çıkan yangından zarar gören esnafın mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
yazılı soru önergesi (7/11562) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

20.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, asgari ücretin artırılmasına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11563) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

21.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık harcamalarındaki artışa
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11564) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012) 

22.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşanan hava
kirliliğine ve bu kirliliğin sebep olduğu çevre ve sağlık sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11565) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

23.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’in bir mahallesinde yaşayan vatandaşların
arazilerinin kamulaştırılmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından
yazılı soru önergesi (7/11566) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012) 

24.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2012 yılları arasındaki doğal gaz, elektrik ve
petrol ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11567)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

25.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Merkeze bağlı bir köyündeki trafo ve elektrik
dağıtım şebekesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11568)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

26.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Merkeze bağlı bir köyünün elektrik telleri ile
sokak lambalarının yenilenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11569) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

27.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, elektrik zammına ilişkin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11570) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

28.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, enerji faturalarının azaltılmasına ilişkin Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11571) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

29.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, doğal gaza yapılan zamlara ilişkin Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11572) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

30.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, benzine yapılan zamlara ilişkin Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11573) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)
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31.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da faaliyet gösteren yurtlara ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/11574) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

32.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine spor salonu yapılması
talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/11575) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012)

33.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ot ve saman ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11576) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

34.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Suriye’den kaçak olarak getirilen küçükbaş
hayvanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11577) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.10.2012)

35.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yurt dışından getirilen hayvanların test
edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11578) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.10.2012)

36.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, şap hastalığı ile mücadeleye ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11579) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

37.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars ilindeki hayvancılık sektörünün durumuna ve
Et ve Balık Kurumunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/11580) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

38.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, gümrük muayene memurlarının denetmenlik ya
da uzmanlık kadrolarına atanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11581) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

39.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından yapılan geçici
görevlendirmelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11582) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.10.2012)

40.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
bazı işçilerin sendika değiştirmeye zorlandığı ve mobbinge maruz kaldığı iddialarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11583) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

41.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun ilçelerindeki emniyet birimlerinde
personel ve teçhizat eksikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11584) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.10.2012)

42.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Diyarbakır Emniyet Müdürünün bir açıklamasına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11585) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

43.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki ilçe emniyet müdürlüklerinin araç
ihtiyacına ve bazı beldelerin belediye statülerindeki belirsizliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11586) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

44.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün beton sulama
kanalı ihtiyacına İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11587) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012)

45.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da bir köye ait yolların bakım ve onarımına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11588) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)
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46.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Merkeze bağlı bir köyünde kum ocaklarına giden
yolun asfaltlanmasına veya alternatif yol yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11589) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

47.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın bir köyünün yollarının bakımına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11590) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

48.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinin bir köyünün kanalizasyon
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11591) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012)

49.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinin bir köyünün yol sorununa
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11592) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

50.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir emniyet müdürünün açıklamalarına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11593) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

51.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Hatay’da bir karakolda yaşanan bir olayın emniyet camiasına
etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11594) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012)

52.- Bitlis Milletvekili Husamettin Zenderlioğlu’nun, Tatvan Belediyesine yapılan yardımlar,
hibeler ile belediyenin borç ve alacaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11595)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

53.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, TÜİK’de görev yapan bir personelin haksız
olarak işten atıldığı iddialarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11596)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

54.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çeşitli ülkelerden alınan kalkınma yardımlarına ilişkin
Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11597) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

55.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki şehitliklerin durumu ile doğal ve kültürel
zenginliklerin turizme kazandırılması çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11598) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

56.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis Kalesinde gerçekleştirilen kazı
çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11599) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012)

57.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangından
zarar gören esnafın mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11600)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

58.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında motorlu taşıtlar vergisi
borcunu ve trafik cezasını ödemeyen mükellef sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11601) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

59.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, 2002-2012 yılları arasında atanan emekli
olan ve alan değiştiren öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11602)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

60.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, teknik öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11603) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)
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61.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, okullardaki izcilik faaliyetlerine
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11604) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

62.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle
Atanacak Personel Seçme Sınavının puan hesaplama yönteminde değişikliğe gidilmesine ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11605) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

63.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye Milli Eğitim
Müdürlüğünde görevlendirilen bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11606) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

64.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, 2012 yılı KPSS hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11607) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

65.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Hakkâri il merkezi ve ilçelerindeki okulların
sayısı ve faaliyet durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11608)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

66.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, alan ve branş değiştiren öğretmenler
ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11609) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012)

67.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de ders kitaplarının eksik
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11610) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012)

68.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, İzmir’de yaşanan bir olaya ve
öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11611) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

69.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki okulların araç-gereç ve öğretmen ihtiyacı
ile kayıt döneminde velilerden para talep edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11612) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

70.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında öğretmenlere yönelik
şiddet olaylarına ve okulların güvenlik durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11613) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

71.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilindeki öğretmen sayısı ve ihtiyacına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11614) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

72.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, imam hatip ortaokullarında okutulan bir ders
kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11615) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012)

73.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık bünyesinde görevlendirme ile çalışan
personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11616) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012)

74.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özür grubu atamalarının gerçekleşmemesi
nedeniyle mağdur olan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11617)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)
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75.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğretmen ve
derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11618) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012)

76.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki okullar ve öğrencilerle ilgili verilere
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11619) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

77.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ve bu
sınavlara yönelik bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11620)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

78.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin alan değişikliği atamalarına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11621) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

79.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir alkollü içecek firmasının bazı okulların
basketbol sahalarını yaptırdığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11622) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

80.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, ders kitapları ve eğitim araçları yönetmeliğinde
değişikliğe gidilmesinin nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11623)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

81.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, atanamayan öğretmenlerle ilgili bir
açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11624) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012)

82.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretli öğretmen istihdamına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11625) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

83.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11626) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

84.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlere verilen önemin artırılmasına
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11627) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

85.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ikili öğretim yapılan okullarda görev yapan
personelin fazla çalışmalarının karşılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11628) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

86.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11629) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

87.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, taşımalı eğitim sistemi ile ilgili bazı sorunlara ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11630) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

88.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2005-2012 yılları arasında askerlik hizmetini yaparken
hayatını kaybedenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11631) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.10.2012)

89.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TSK personelinin moralini düzeltmek için alınan
tedbirlere ve emeklilik isteyen asker sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11632) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

90.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bedelli askerlik uygulamasından elde edilen gelire ilişkin
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11633) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)
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91.- Bitlis Milletvekili Husamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Mutki ilçesinde yapılması
planlanan bir baraja ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11634) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.10.2012)

92.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002’den günümüze kadar meydana gelen orman
yangınlarına ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/11635) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

93.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinin bir köyünün drenaj kanalı
sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11636) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012)

94.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Merkeze bağlı bir köyünün sulama kanalı
sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11637) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012)

95.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Merkeze bağlı bir köyünün beton sulama kanalı
ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11638) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012)

96.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesindeki iki köyün sulama kanalı
sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11639) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012)

97.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesindeki bir köyün sulama kanallarının
bakım ve onarımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11640) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.10.2012)

98.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nde mikro cerrahi uzmanı ihtiyacına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11641) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

99.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ülkemizde psikiyatrist ihtiyacına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11642) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

100.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde çalışan yabancı uyruklu sağlık personeli
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11643) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

101.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Merkeze bağlı bir köyündeki sağlık personeli
eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11644) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012)

102.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay’da faaliyet gösteren sağlık kurumlarına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11645) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

103.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sağlık harcamalarındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/11646) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

104.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, geleneksel hekimlik uygulamalarının terkedilmesine ve
yüksek maliyetli tetkiklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11647) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012)

105.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, temel tüketim maddelerinin denetimine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11648) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)
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106.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, doğum öncesi ve sonrası alınan ücretli izin sürelerinin
uzatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11649) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012)

107.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, gelişen teknoloji sonucu artan radyasyon oranının insan
sağlığını tehdit etmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11650) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012)

108.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, obezite hastalığı ile mücadelede alınacak önlemlere ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11651) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

109.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 4-B’li statüden 4-A’lı statüye geçen sağlık çalışanlarına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11652) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

110.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, başta ilaç maliyetleri olmak üzere sağlık hizmetlerinde
maliyetlerdeki artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11653) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.10.2012)

111.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ülkemizdeki fenilketonüri hastalarına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11654) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

112.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, meme kanseri hastalığına yakalanan kişi sayısına
ve bu hastalıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı
soru önergesi (7/11655) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

113.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli-Gölmarmara-Akhisar yoluna ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/11656) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012)

114.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Marmaray Projesi kapsamında Gebze ve
Osmangazi tren istasyonları arasına bir istasyon eklenmesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/11657) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

115.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa-Niksar karayolunda meydana gelen kazalara
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/11658) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.10.2012)

116.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, telefon şirketlerinin faturalarına yansıttıkları
vergilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/11659)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

117.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, baz istasyonlarının kaldırılmasına ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/11660) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.10.2012)

118.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, köprü ve otoyollarda uygulanacak yeni geçiş
sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/11661)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

119.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen bir sertifika
programına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11662)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

120.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2012 yılları arasında Manisa’da icra takibi
başlatılan esnafa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11663)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)
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121.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye’deki muhalif gruplara askeri-lojistik ve
psikolojik destek sağlandığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11664)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

122.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, 06 Nisan 2011 tarihli ve 6223 sayılı Yetki Kanununa
dayanarak çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin TBMM’de görüşülmemesine ilişkin Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/11665) (Başkanlığa geliş tarihi:
18.10.2012)

123.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakanın TBMM’deki makam odasında yapılan
tadilata ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/11666) (Başkanlığa
geliş tarihi: 19.10.2012)

No: 23

6 Kasım 2012 Salı
Gensoru Önergesi

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural
ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; ülke ekonomisinin ithalata bağımlılığını artırdığı, milli
sanayinin rekabet gücünü azalttığı ve yerli üretim konusunda çaba göstermediği iddiasıyla Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/21)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2012) (Dağıtma tarihi: 06.11.2012)

Meclis Araştırması Önergeleri
1. BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak

Milletvekili Hasip Kaplan'ın, diş hekimlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/391) (Başkanlığa geliş
tarihi: 16/12/2011)

2. Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, termik santrallerin çevreye verdiği
zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/392) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

3. Sinop Milletvekili Engin Altay ve 30 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen
adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/393) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, çalınan KPSS sorularıyla ilgili soruşturmanın akıbetine

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7824)
2.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ülkemizdeki adalet sistemine ve yasalara olan güvene ilişkin

Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7835) 
3.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, noter işlem ücretlerinin fazlalığına ilişkin Adalet

Bakanından yazılı soru önergesi (7/7836)
4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek

miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7891) 
5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, zayıflama ilaçlarına ve bunların denetimine ilişkin

Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7892) 
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6.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kene ısırması vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7893) 

7.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, doğum kontrol yöntemlerine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7894) 

8.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, sezaryen ve kürtajla ilgili açıklamalarına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7895) 

9.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, hemşirelerin özlük haklarına ve mesleki sorunlarına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7896) 

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ilaçlı stentler ve bazı ilaçların
bedellerinin ödenmediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7897)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, plastik ürünlerin kullanımının insan sağlığına olan
etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8028) 

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hizmete açılmayan Dumlupınar Üniversitesi Merkez
Yerleşkesi içerisindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı
soru önergesi (7/8029) 

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Devlet Hastanesinin inşaatına başlanılmamasına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8030) 

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Kütahya ili sağlık hizmetleri
verilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8031) 

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet
olaylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8032) 

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS İşletim Sistemine ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/8033) 

17.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, kürtaj ve sezaryen uygulamalarına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8034)

18.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine ve Merkeze gelen
şikâyetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8036) 

19.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirlerinde
yapılan kesintilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8037) 

20.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında Kırım Kongo Kanamalı
Ateşi Hastalığı verilerine ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8038) 

21.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Başbakan’ın kürtajla ilgili bir açıklamasına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8039)

22.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’teki iki köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8102) 

23.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Şenpazar ve köylerinde içme suyundan kaynaklanan
Hepatit-A hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8103) 

24.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli Devlet Hastanesinin kapasitesinin artırılmasına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8104) 

25.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, yasal ve yasadışı kürtaj operasyonlarına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8105)

– 448 –

murat –

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



6 Kasım 2012 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Fatih ŞAHİN (Ankara) 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16’ncı  Birleşimini açıyorum. 
III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Beş dakika süre veriyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.
Gündem dışı ilk söz, Dünya Şehircilik Günü münasebetiyle söz isteyen Ankara Milletvekili

Tülay Selamoğlu’na aittir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
1.- Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu’nun, Dünya Şehircilik Günü’ne ilişkin gündem dışı

konuşması
TÜLAY SELAMOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dünya Şehircilik

Günü nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, otuzdan fazla sayıda ülkede paneller, konferanslar

düzenlenerek, yaşanabilir şehirler ve bunun toplumsal yaşama etkileri üzerinde duyarlılıkların
artmasının sağlandığı gündür. 

Bugün dünya nüfusunun yarıdan fazlası şehirlerde yaşıyor ve 2050 yılına kadar dünya nüfusunun
9 milyara, şehir nüfusunun da 6 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Değerli milletvekilleri, hızlı şehirleşme birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Onlarca yıl
şehirlerimiz herhangi bir denetim gücü olmadan, rastgele ve planlamadan uzak biçimde büyümüştür.
Estetik kaygı gözetilmeden, doğal çevre, insanların ihtiyaçları dikkate alınmadan ve mevcut tarihî
dokunun korunması düşünülmeden gerçekleşen büyüme yerleşim birimlerinin tarihsel, kültürel ve
doğal kaynaklarının tahrip olmasına sebep olmuştur. Hükümetler Türkiye çapında doğru ve gerçekçi
yerleşme kararları almamış ve uygulamamışlardır. Planlar yapılmış ancak bu planlar anormal büyüyen
nüfusun ve ihtiyaçların gerisinde kalmış, kentleşme planlamayı izleyeceğine, planlama kentleşmeyi
izlemiştir. Ana kararlar devlet politikasıyla saptanmamış, yönetimlerin kendi politik görüşleri
doğrultusunda seçim kaygısıyla keyfî uygulamalara dönüşmüştür.

Plansız kentleşme sonucunda yol ağları yetersiz kalmış, kanalizasyon, içme suyu sistemleri
yapılmamış, ihtiyaç olan sosyal donatı alanları için yer bulunamayan şehirler oluşmuş ve sistem
kilitlenmeye başlamıştır. 

Türkiye’nin tüm şehirlerinin aynı oranda gelişmesini ve kalkınmasını, bölgelerin katma
değerlerinin güçlendirilme programlarının yapılmamasından dolayı bazı şehirlerde nüfus çok fazla
artmış, sorunlar daha da fazlalaşmış, konut ihtiyacı artmış, eğitim, sağlık merkezi, karakol gibi sosyal
binalara yer bulunamaz olmuştur. 
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Şehirlerin gelişmelerini sağlayacak, onları birbirine bağlayacak yol ağları, havaalanları
programlanmamıştır. Konut ihtiyacının karşılanması, sosyal donatı alanları, şehrin tarihinin
korunması yani şehrin geçmişiyle geleceğe taşınması için planlı çalışmayı AK PARTİ başlattı. 

Değerli milletvekilleri, ulaştırma alanında bölünmüş yol, otoyollar, hızlı tren hatları,
havaalanları, metrolar ile ülkenin çehresini değiştirirken şehirlerin katma değerlerinin yükselmesini
sağladık. 2002’de 6.100 kilometre ile 6 şehrimiz bölünmüş yol ile birbirine bağlı iken, 10 yılda 15.800
kilometre yol ile 71 ilimiz birbirine bağlandı. TOKİ aracılığıyla 81 ilimizde, 800 ilçemizde 560 bin
konut üretilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. 438 bini çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleriyle
sahiplerine teslim edildi. Kentsel dönüşüm kapsamında 261 bin konutluk gecekondu dönüşüm
çalışması şu anda sürüyor. Afet riski taşıyan binaları yıkarak güvenli, sağlıklı şehirleri ortaya
koyabilecek binaların inşasını gerçekleştirecek yasal düzenlemeyi yaptık. Gerçekleştirilecek projeyle
yirmi yıllık sürede ülkemizde 6,5 milyon konutun dönüşümünü planlıyoruz. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Erzurum başta olmak üzere şehirlerimizin tamamının
içme suyu sorunu çözüldü. Doğal gaz götürülen il sayısını 9 ilden 71 ile çıkardık. 2002’den önce on
yılda 46 vakıf eseri restore edilirken, biz on yılda 3.750 eseri restore ederek şehirlerimizin tarihine
sahip çıktık. 16 büyükşehrimizi 29’a çıkarıyoruz. Büyükşehirlerin imar bütünlüğünü sağlayarak
plansız yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar kentsel dönüşüme ilişkin yasalarla cumhuriyet
tarihinin en büyük gecekondu dönüşüm ve kentsel yenileme programını oluşturduk. Siyasi parti
ayrımı gözetmeden dönüşüm projeleri icra ettik. Şehirlerimizin 2014-2023 hedeflerini belirledik. 

Değerli milletvekilleri, şehri şehir yapan yalnız evler değil bütün bu faaliyetlerin içinde barındığı
yapılar, yapı grupları ve bunları birbirine bağlayan ulaşım, altyapı, sosyal donanım sistemleri ve bunu
tevzi eden, işleten kuruluşların bütünü olduğunu unutmadan yaşadığımız şehirleri güzelleştirmek ve
geleceğe taşımak hepimizin görevidir. 

Dünya Şehircilik Günü’nü kutluyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Gündem dışı ikinci söz Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’ın Organ Bağışı Haftası mesajı

münasebetiyle söz isteyen İzmir Milletvekili Aytun Çıray’a aittir. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’ın Organ Bağışı

Haftası mesajına ilişkin gündem dışı konuşması
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şu anda Silivri toplama kampında suçunun ne olduğunu bilmeden

yatan Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberal bu şartlarda bile hastalarını düşündüğünü gösteren bir
mesaj göndermiştir. Şimdi onun bu mesajını seslendirmek istiyorum. 

“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 Kasımdan itibaren her hafta Organ Bağışı Haftası olarak
kabul edildiğinden bugünkü konuşmamda kronik organ hastalıklarının en etkin tedavisi olan organ
nakilleriyle ilgili sorunlara kısaca değineceğim. 

3 Kasım 1975’te açılan organ nakilleri kapısıyla bugüne dek birçok kronik organ hastası yeniden
yaşam kazanmış, gerek ülkemiz gerekse dünyada önemli mesafeler katedilmişse de pek çok sorun
hâlen mevcudiyetini devam ettirmektedir. Çok fazla sayıda hasta olmakla beraber bunları karşılayacak
yeterlikte doku ve organ bulunmamaktadır. Dünyadaki bazı ülkelerde bu durum asgariye indirilmiş
durumdadır örneğin İspanya’da olduğu gibi. Yapılan organ nakillerinin yüzde 90’ı ölen insanlardan
alınan organlarla karşılanırken bizim ülkemizde bu oran yüzde 25 kadardır. Bu nedenlerle birçok
hasta organ bulunamadığı için yaşamını yitirirken birçok hasta da sağlam organlarıyla değişik
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nedenlerle yaşamını yitirmektedir trafik kazalarında olduğu gibi. Hâlbuki doku ve organ nakilleriyle
ilgili yasalarımız son derece çağdaş ve yeterli, imkânlarımız dünya standartlarında olmasına rağmen
başta organizasyon olmak üzere değişik nedenlerle, ölen insanlarımızın organlarından istenilen
düzeyde de faydalanılamadığı çok açıktır ve bir grup hastamız hâlâ tedavisini yurt dışında yasal
olmayan, yeterli olmayan koşullarda sürdürmek zorunda kalmaktadır. Başka bir deyişle organ satın
alınmaktadır. 1980’li yıllardan beri yasal olmayan bu uygulama bazı ülkelerde hâlen devam
etmektedir. Maalesef, yasalarımıza rağmen zaman zaman bizim ülkemizde de yaşanmıştır. Hâlen
dünyada ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Buna engel olmak ve toplumları bilgilendirmek
için 30 Nisan-2 Mayıs 2008 tarihlerinde Dünya Organ Nakli Derneği ve Dünya Nefroloji Derneği
İstanbul’da toplantı düzenledi ki düzenleme kurulunda benim de görev aldığım bu toplantıya 78
ülkeden 152 kişi katılmış, toplantı sonunda İstanbul Deklarasyonu yayınlanmıştır. Esas amacı,
dünyadaki organ ticaretini önlemek ve transplantasyonların insan haklarına ve etik kurallara sadık
kalarak yapılmasını sağlamak, ayrıca organ nakliyle ilgili yasası olmayan ülkelerde de gerektiğinde
ülke yönetimiyle temas kurup eğitime katkılar sağlayarak bu yasaların çıkarılmasını teşvik etmektir. 

Nasıl ki “Helsinki Deklarasyonu” deniyorsa, organ ticaretinin önlenmesinde de “İstanbul
Deklarasyonu” ifadesi bir kural olarak kullanılmakta ve böylelikle ülkemizin de tanıtımı
yapılmaktadır. Bu konudaki çalışmalar özellikle Çin ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede
Dünya Organ Nakli Derneğinin yoğun çalışmalarıyla hemen semeresini vermiş; hem yasalar çıkmış
hem de ticaret önlenebilmiş durumdadır ancak bazı ülkelerde hâlen organ ticareti devam etmekte ve
maalesef, bizim ülkemizde de hastalarımız önemli paralar ödeyerek bu ülkelere gitmek zorunda
kalmaktadırlar. Elbette ki insanlar tedavilerini istedikleri yerlerde yaptırabilirler ama organ ticareti
konumunda bir uygulamayı kabul etmek mümkün değildir. Doğal olarak her hasta bir an evvel
sağlığına kavuşmak ister. Bu nedenle bizlerin görevi de kendi ülkemizde vatandaşlarımızı en kısa
zamanda sağlığına kavuşturacak her türlü imkânı sağlamaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz dünyanın en çağdaş yasalarına sahip olmasına
rağmen, maalesef, yeteri kadar doku ve organ bağışı yapılamadığı için birçok hastamız yaşamını
yitirmekte ve yine birçok hastamız da sağlam organları ile aramızdan ayrılmaktadır. Dolayısıyla
sizlerden organlarınızı bağışlamanızı ve bu konuda biz hekimlere inanarak ve güvenerek milletimize
de bu konularda öncülük ederek birçok kronik organ hastasının yeniden yaşam kazanmasına katkı
sağlamanızı talep ediyor ve hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. 

CHP 24’üncü Dönem Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal.”
Değerli arkadaşlar, herhâlde hapishanedeki milletvekillerinin mesajlarını aracılarla okuyan bir

garabeti ilk defa Türkiye yaşıyor. Bunu da protesto ediyorum. 
Saygılar sunuyorum.(CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Biz de Sayın Haberal’a teşekkür ediyoruz. 
Gündem dışı üçüncü söz, Iğdır’da yaşanan olaylar hakkında söz isteyen Iğdır Milletvekili Sinan

Oğan’a aittir. (MHP sıralarından alkışlar) 
3.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın sorunlarına ve Mecliste seviyeli bir üslup

kullanılması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması 
SİNAN OĞAN (Iğdır) – Muhterem Başkan, saygıdeğer milletvekillerim; Türk siyasetinde

maalesef seviye giderek düşmektedir. Bugün AKP ve CHP’nin grup toplantılarında kullandıkları
üslup Türk siyasetine, Türk milletine ve Gazi Meclisimize yakışmamıştır. Birisi Başbakan, diğeri
Ana Muhalefet Partisi Başkanı, kullandıkları kelimelere bakın: “Bahtsız bedevi, kutup ayısı, tavuk,
horoz…”
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Değerli milletvekilleri, burası Gazi Meclistir. Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu bir koltukta
Sayın Başkan oturmaktadır ve siz de Mustafa Kemal Atatürk’ün yönettiği bir Meclisin
milletvekillerisiniz, Başbakanısınız, Ana Muhalefet Partisi Başkanısınız. 

Eğer bu Sayın Başbakana ve Ana Muhalefet Partisi Başkanına seviye tespit sınavı yapılsa emin
olunuz ki sınıfta kalırlar. Eğer bu seviye tespit sınavını ÖSYM yapsa kopya skandalı yaşanır ve eğer
bunu siz oylamaya kalksanız AKP’nin yaptığı gibi yine sahte oy kullanırsınız. Evet, sahte oy
kullanırsınız AKP’nin daha önce kullandığı gibi. Unutmayınız ki burası herhangi bir yer değil, burası
Gazi Meclistir. Siz herhangi bir topluluğa hitap etmiyorsunuz, Türk milletine hitap ediyorsunuz. Sizi
bu sebeple seviyeli bir üsluba davet ediyorum. 

Gelelim Iğdır’a değerli milletvekilleri. Türkiye’nin birçok yerinde hızlı üniversitelerden birisi
de Iğdır’da açıldı ve maalesef Iğdır’da açılan üniversite bugün Iğdır’a yabancı bir üniversite
vaziyetindedir. Onun Sayın Rektörü ikinci defa atandı ama sanki o üniversitenin sadece adı “Iğdır
Üniversitesi”dir, kendisi Van Üniversitesinin veya Diyarbakır Üniversitesinin Iğdır şubesi ve Sayın
Rektör de kendisini o üniversitenin Iğdır temsilcisi olarak görmektedir.

Bu üniversiteler niye kuruluyor sayın milletvekilleri? Iğdır’ın kalkınmasına katkı sağlasın diye
kuruluyor. Ama bu üniversitenin, Iğdır Üniversitesinin Sayın Rektörünün yanlış uygulamaları
sebebiyle Iğdır Üniversitesinin Iğdır’ın kalkınmasına hiçbir katkısı olmadığı gibi zararı bile
olmaktadır maalesef. 

Bu sebeple, devri iktidarınız döneminde atanan üniversite rektörlerinin yanlış uygulamalarının
kurbanı hâline gelen bir şehri zatıalilerinizin dikkatine sunmak istiyorum. Bu vesileyle Sayın
Cumhurbaşkanımıza da buradan çağrıda bulunmak istiyorum.

Iğdır’da patates vardır. Van’dan patates alınmasına gerek yok. Basit örneklerle ifade ediyorum.
Iğdır’da birçok işi yapacak işsiz gençlerimiz vardır. Diyarbakır’dan insanların getirilip Iğdır’da
istihdam edilmesine gerek yoktur. Buna ya “dur” denecektir ya Iğdır halkı Iğdır Üniversitesi
Rektörünü -buradan açıkça ifade ediyorum- Iğdır’dan kovacaktır! Bunu net şekilde ifade edeyim.

Değerli milletvekilleri, Iğdır Ovası bir zamanlar doğunun Çukurovası olarak biliniyordu. Ama
sizin “çukur” siyasetiniz Iğdır Ovası’nı susuzluktan kırılır, kavrulur hâle getirmiştir. Dünyada artık
damlama usulü sulama sistemlerinden tutunuz da bilmem neye kadar değişik sistemler kullanılıyor.
Iğdır’daki çiftçi hâlâ çamur kanallarla, toprak kanallarla, içini ot basmış kanallarla sulama yapmaya
çalışıyor. Ve son dönemlerde kurduğunuz HES’lerle de maalesef Iğdır artık sulamanın yapılmadığı,
susuzluktan kavrulan bir yer hâline gelmiş durumdadır. Sulama birliklerinin de Iğdır’da durumu
maalesef ve maalesef içler acısı hâldedir, Hükûmetin ise bu umurunda değildir.

Değerli milletvekilleri, daha önce defalarca ifade ettik, “Metsamor Nükleer Santrali Iğdır için,
bölge için, dünya için büyük bir tehdittir.” dedik, umursamadınız. Maalesef teknik ömrünü çoktan
tamamlamış Metsamor Nükleer Santrali’nin on sene daha süresi uzatıldı. Sebebi de sizin
Hükûmetinizin, sizin Enerji Bakanınızın vurdumduymaz, umursamaz hâlidir. İlla bu ülkede bir tedbir
alınması için insanların mı ölmesi lazım? Metsamor Nükleer Santrali’ne Türkiye’deki çevrecilerin
ilgi göstermesi için illa orada insanların mı ölmesi lazım? Buradan ilan ediyorum, insanlar ölüyor.
Iğdır’da maalesef ve maalesef düşük oranları Türkiye’nin üzerinde, kanser oranları Türkiye
seviyesinin çok üzerinde. İnsanlar ölüyor, Iğdırlılar ölüyor ama sizin umurunuzda değil.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Gündeme geçiyoruz.
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Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) TEZKERELER
1.- İngiltere Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Fabian Hamilton ve beraberindeki

bir Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık
Divanının 30/10/2012 tarih ve 34 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin Türkiye Büyük Millet
Meclisi tezkeresi (3/1031)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
İngiltere Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Fabian Hamilton ve beraberindeki bir

Parlamento Heyetinin ülkemizi ziyaret etmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın
30.10.2012 tarih ve 34 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.

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

Cemil Çiçek
TBMM Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:
B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Sinop Milletvekili Engin Altay ve 30 milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmenler ile

eğitim fakültelerinin kontenjanları ve Millî Eğitim Bakanlığının insan gücü politikalarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi  (10/393)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türk eğitim sisteminin sorun alanlarından en önemlisi öğretmen yetiştirme ve istihdamıdır.

Eğitim tarihimiz boyunca çok sayıda öğretmen yetiştirme denemesi yapılmış ancak istihdam son 10
yılda olduğu kadar hiç bu denli sorun olmamıştır.

Eğitim sistemimin taleplerine öğretmen yetiştirme boyutunda sistem yanıt verememiş ve yanıt
vermekte geç kalmıştır. Çok değil 30 yıl öncesine kadar 3 şekilde yetişen (enstitü, fakülte,
yüksekokul) öğretmenlerimiz, YÖK yasasıyla birlikte üniversite bünyesine dönüştürülerek 2 ve 4
yıllık eğitimler şeklini almıştır. 1990'lı yıllarda üniversite sayısındaki artışla 2 yıllık eğitim
yüksekokulu uygulamasına son verilerek tüm eğitim fakültelerinde 4 yıllık lisans eğitimine
geçilmiştir. 6 Kasım 1981 tarihli 2547 sayılı YÖK yasasının yürürlüğe girdiği yıllardan itibaren
yapılan uygulamaların yanlışlığı günümüzde daha iyi anlaşılabilmektedir. Örgün eğitim branşlarının
eğitimini yıl ayrılabilme başarısı ve öngörüsü YÖK'ün pedagojik yaklaşımının da bir göstergesidir.

1996 yılında ise Türk eğitim tarihine girebilecek bir uygulama ile lisans eğitimi almış her bölüm
mezunu öğretmen yapılmıştır. 1739 sayılı kanun "öğretmenlik bir ihtisas mesleğidir" der. Bugün
atama bekleyen eğitim fakültesi mezunu 264.000 öğretmen sistem dışarısında beklerken, ziraat,
iletişim, veterinerlik, mühendislik, iktisat, işletme vb tüm lisans bölümü mezunlarını sistemde
öğretmen olarak görebiliriz. Kuşkusuz bu çarpıklığın sorumlusu o göreve atanan öğretmenlerimiz
değil, yönetsel sorumluluğun sahibi kişilerdir. Doğal sonuç ise eğitimde yaşanılan niteliksizliktir.
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Bugün ülkemizde 87 adet eğitim fakültesi mevcuttur. Eğitim fakültelerine 2010-2011 öğretim
yılında 67.853 yeni öğrenci kaydolmuş ve bir önceki yıl 47.930 öğrenci mezun olmuştur. Hâlen
eğitim fakültelerimizde 264.551 öğrenci öğretmen olabilmek için eğitim görmektedir.

Ayrıca eğitim fakültelerinin yanı sıra fen-edebiyat fakülteleri, dil ve tarih fakülteleri, teknik
eğitim fakülteleri, mesleki eğitim fakülteleri, güzel sanatlar fakülteleri, spor akademileri, ilahiyat
fakülteleri vb fakülteler de öğretmen yetiştirmeye yönelik programlar da açabilmekte, mezunları
öğretmen olmak için beklemektedirler.

Milli Eğitim Bakanının beyanıyla 264.000 öğretmen atama beklemektedir. Bakanlığın belirttiği
ihtiyaç ise 126.000'dir. AKP iktidarı öncesinde 60.000 olan sayı bugün 5 katına çıkmıştır. Her ile
açılan üniversitelerle eğitim fakültesi kontenjan kapasiteleri son 5 yılda iki katına çıkmıştır.

Eğitim sistemimizin her alanında öğretmen açığı vardır. Üyesi olmayı hedeflediğimiz AB üye
ülkelerinde ve OECD ülkelerindeki seviyeye ulaşabilmek için, başka bir deyişle öğretmen başına
düşen öğrenci sayısını 16'ya indirebilmek için 220.000 öğretmenin daha istihdam edilmesi
gerekmektedir. En güçlü 16. ekonomi olmaktan övünen ülkemizde ilk ve ortaöğretimde öğretmen
başına 22 öğrenci düşerken Macaristan'da 11, Yunanistan'da 11, Slovakya'da 19, Portekiz'de 11
öğrenci düşmektedir.

Öğretmene sistem içinde acil ihtiyaç varken atama yapılmaması anlaşılabilir bir durum değildir.
Bakanlık öğretmen ihtiyacını atama yaparak değil, ücretli öğretmen çalıştırarak giderebilmektedir.
Ücretli olarak çalıştırılan öğretmenlerin lisanslarının eğitim dışı alanlar olması da düşündürücüdür.

Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK insangücü politikalarına karşı gereken planlamayı yıllardır
yapmamış ve yapmamakta ısrar etmektedir. Öğrencilerimiz büyük umutlarla öğretmen olabilmek
için okurken, kamunun böylesine sosyal bir yaraya duyarsız kalması anlaşılabilir değildir. Bakanın
“öğretmenlik dışında iş bulsunlar” demesi bu duyarsızlığın bir göstergesidir.

Türkiye'de eğitim büyük oranda kamu eliyle yürütülmektedir. Özel öğretim kurumları yeteri
büyüklüğe ulaşamamıştır. Dolayısıyla öğretmen istihdamı kamunun işi ve görevidir. Eğitim fakültesi
mezunları herhangi bir lisans mezunları gibi değerlendirilemez.

Ataması yapılmayan öğretmenlerimiz ile eğitim fakültelerinin kontenjanları ve MEB'in insan
gücü politikalarının tüm boyutlarıyla araştırılarak gerekli önlemlerin alınması için Anayasanın 98,
TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması hususunu arz
ve teklif ederiz.

1) Engin Altay (Sinop)
2) Ercan Cengiz (İstanbul)
3) Aydın Ağan Ayaydın (İstanbul)
4) Gürkut Acar (Antalya)
5) Arif Bulut (Antalya)
6) Selahattin Karaahmetoğlu (Giresun)
7) Tanju Özcan (Bolu)
8) Ramis Topal (Amasya)
9) İdris Yıldız (Ordu)
10) Salih Fırat (Adıyaman)
11) Mustafa Moroğlu (İzmir)
12) Sakine Öz (Manisa)
13) Ali Haydar Öner (Isparta)
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14) Bülent Tezcan (Aydın)
15) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale)
16) Aykan Erdemir (Bursa)
17) Osman Oktay Ekşi (İstanbul)
18) Aykut Erdoğdu (İstanbul)
19) Ümit Özgümüş (Adana)
20) Ali Serindağ (Gaziantep)
21) Veli Ağbaba (Malatya)
22) Kemal Ekinci (Bursa)
23) Turhan Tayan (Bursa)
24) Aylin Nazlıaka (Ankara)
25) Bülent Kuşoğlu (Ankara)
26) Mehmet Siyam Kesimoğlu (Kırklareli)
27) Celal Dinçer (İstanbul)
28) Sena Kaleli (Bursa)
29) Bedii Süheyl Batum (Eskişehir)
30) İhsan Özkes (İstanbul)
31) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

2.- Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 milletvekilinin, termik santrallerin insan sağlığına,
tarıma ve çevreye olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/392)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Termik Santrallerin kömür kaynaklı olarak çalışanları insan ve çevre açısından en tehlikeli

olanıdır. Dünyadaki karbon salımının %41'i termik santral kaynaklıdır. Bu hızda devam edecek olursa
kömür kaynaklı karbondioksit salımlarının 2030 yılına kadar % 60 daha artması beklenmektedir.
Türkiye hızla artan karbondioksit salımlarıyla, tüm OECD ve geçiş ekonomisi ülkeleri arasında
birinci sıradadır.

Çevresel değerleri koruma konusunda zaafları bulunan ülkemiz mevcut 15 kömür kaynaklı
termik santrallerinin yanı sıra 46 adet santral daha yapılmasını planlayabilmektedir. İçsel
tehlikelerimizi (çevre kirliliği, kömür depolama vb) karbon salımıyla küresel bir noktaya da
ulaştıracak bir strateji içerisinde olmak düşündürücüdür.

Ülkemizin enerjiye ihtiyacı vardır ancak ihtiyaç doğal kaynakların yok edilmesiyle ve küresel
kirlilik yaratarak giderilemez. Ayrıca santral yapım süreçlerinin her bir aşamasının hukuka uygun
olması gerekmektedir.

Enerji gereksinimlerimizin çevresel ve ekonomik değerlerimiz ile karşı karşıya gelmeden
çözülmesi idarenin temel görevidir. Üstelik dayatma ve baskı ile kurulması istenen ithal kömür
kaynaklı termik santraller sürecine yurttaşlarımızın da olumsuz tavır alması da hükümetin ve
bakanlığın da dikkatini çekmelidir.

Sinop ili Gerze ilçemize kurulması planlanan ithal kömür kaynaklı termik santral hiçbir
ekonomik, çevresel, sosyal, sağlık ve kültürel bir alanı bile ikna edememektedir. Halkımızın da, sivil
toplum örgütlerimizin de karşı duruş noktalarının bazılarına bakılacak olunursa durumun vahameti
görülebilecektir.
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Santral içme suyu kaynaklarına 700 metre uzakta, birinci derecede arkeolojik SİT alanının
yanında kurulacaktır. Samsun Tabip Odası santralin su kirliliğine neden olacağını belirten raporu da
mevcuttur.

Karadeniz bölgemizin örnek turizm kentlerinden biri olan Gerze ilçemizin bir yılda yaktığı
kömürü, bir günde yakacak (hem de ithal kömür) bir santral, 1100 ton uçucu kül ve cüruf çıkaracaktır.

2855 m uzunluğunda bir kömür boşaltma iskelesi yapılarak denizdeki su sirkülasyonunu
önleyecektir.

Santral alanı birinci derece sulu tarım alanıdır. Kırsal olmasına rağmen nüfus yoğunluğu fazladır.
Orta Karadeniz'in tüm balıklarının yumurtlama alanıdır. 19 Mayıs Üniversitesi bu vole alanını

belgelemiştir. Santral günde 464 000 m3 suyu denizden çekecek ve bu suyu soğutma suyu olarak
kullanacaktır. Çekilen bu suyla birlikte tüm balık, balık yumurtası ve mikroorganizmalar yok
olacaktır. Kaynamış su denize deşarj olduğunda deniz suyu ortalama iki derece ısınacak ve ekolojik
dengesi bozulacaktır. Ayrıca Sinop Valiliği İl tarım müdürlüğü santral sahasının balık üretim yeri
olduğuna ilişkin raporu vardır. 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının Bölge Planında yer alan SWOT analizinde Termik santral
çevre ve enerji bölümün bir tehdidi olarak değerlendirilmiştir.

Santralin etki alanı Sinop il merkezi, Bafra Ovası gibi tarımsal, kültürel, tarihi, turizmsel alanlar
olacaktır. Santrale 22 km mesafedeki Sarıkum tabiatı koruma alanı santralden olumsuz etkilenecektir.

Halkın, sivil toplum örgütlerinin muhalefetine, devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarının resmi
belgelerindeki çekincelere rağmen ithal kömür kaynaklı termik santrallerin yapımı ülkemizi her
anlamda zor durumda bırakacaktır.

Hükümetin küresel boyutu da düşünülerek enerji politikalarını yeniden gözden geçirmesi, termik
santrallerin insan sağlığına, tarıma ve çevreye olan etkilerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması
için Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılması hususunu arz ve teklif ederiz.

1) Engin Altay (Sinop)
2) Ercan Cengiz (İstanbul)
3) Aydın Ağan Ayaydın (İstanbul)
4) Gürkut Acar (Antalya)
5) Arif Bulut (Antalya)
6) Aykan Erdemir (Bursa)
7) Selahattin Karaahmetoğlu (Giresun)
8) İdris Yıldız (Ordu)
9) Ramis Topal (Amasya)
10) Tanju Özcan (Bolu)
11) Salih Fırat (Adıyaman)
12) Mustafa Moroğlu (İzmir)
13) Sakine Öz (Manisa)
14) Bülent Tezcan (Aydın)
15) Ali Haydar Öner (Isparta)
16) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale)
17) Osman Oktay Ekşi (İstanbul)
18) Ali Serindağ (Gaziantep)
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19) Ümit Özgümüş (Adana)
20) Veli Ağbaba (Malatya)
21) Kemal Ekinci (Bursa)
22) Turhan Tayan (Bursa)
23) Aylin Nazlıaka (Ankara)
24) Bülent Kuşoğlu (Ankara)
25) Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli)
26) Celal Dinçer (İstanbul)
27) Sena Kaleli (Bursa)
28) İhsan Özkes (İstanbul)
29) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
30) Bedii Süheyl Batum (Eskişehir)

3.- BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak
Milletvekili Hasip Kaplan'ın, ülkemizde bölgelere göre diş hekimi ihtiyacının ve diş hekimlerinin
yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/391)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizde ağız-diş sağlığı sorunları en sık görülen ve önlenebilir hastalıklar olmasına karşılık

74 milyon kişiye kamuda çalışan 9.322 dişhekimi ile hizmet verilmektedir. Dişhekimlerinin bölgelere
göre dağılımında büyük bir eşitsizlik vardır. Dişhekimlerinin yaşadıkları sorunlar bugüne kadar
görmezden gelinmiş, sağlıkta dönüşüm politikaları ile de bu sorunlar katmerlenmiş, halkın nitelikli
ve eşit ağız-diş sağlığı hizmeti alması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Halkın nitelikli ve eşit ağız-
diş sağlığı hizmetlerine ulaşabilmesi için, ülkemizde dişhekimi ihtiyacının bölgelere göre ne
olduğunun tespit edilmesi ve dağılımdaki eşitsizliğin giderilmesi; dişhekimlerinin yaşadıkları
sorunların neler olduğunun ve bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın
98'inci İç Tüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için
gereğini arz ve teklif ederiz.

Pervin Buldan Hasip Kaplan 
Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili 

Gerekçe
Sağlık en temel insan haklarından biridir ve bu nedenle devletin temel sorumlulukları içinde yer

almaktadır. Fakat ülkemizde özellikle 1990'lı yıllardan sonra sağlık hizmetleri adım adım
özeleştirilerek kamu hizmeti olmaktan çıkartılmıştır. Özelleştirme sonucu sağlık çalışanlarının da
yaşam koşullarını ağırlaştırmıştır. Yaşam koşulları gittikçe ağırlaşan sağlık çalışanlarının başında da
diş hekimleri gelmektedir.

Ağız-diş sağlığı sorunları dünyada en sık görülen ve önlenebilir hastalıklardır. Ayrıca
toplumumuzun ağız diş sağlığı verilerine baktığımızda çürük prevelansı ve tedavi gereksinimi çok
büyüktür. Avrupa’ da diş hekimine gitme sıklığı 5 yıl/kez iken ülkemizde ise 0.9 yıl/kez dir.
Hükümetlerin sağlık hizmetlerinin temel ilkesi olan koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinde öncelik
vermesi gerekirken, ülkemizde devlet 74 milyon kişiye kamuda çalışan 9.322 diş hekimi ile hizmeti
vermeye çalışmaktadır. Diş hekimlerinin coğrafik dağılımı oldukça dengesizdir. Muş'ta toplam yirmi
dokuz diş hekimi varken yakın nüfusa sahip Osmaniye'de yüz üç diş hekimi çalışmaktadır. Diş
hekimlerinin coğrafik dağılımındaki dengesizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik yasal bir
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düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir. Türkiye Diş hekimleri Birliği'nin ve bilim
insanlarının talep etmelerine karşın ağız-diş sağlığı alanında insan gücünden yararlanmaya yönelik
akılcı bir sağlık politikasının hükümetlerce uygulanmaması, halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını
engellemektedir.

Bugün diş hekimlerinin hasta yoğunluğunun fazla olması yanında birçok önemli sorunları da
bulunmaktadır. Özel hastane, poliklinik ve merkezlerde diş hekimleri düşük ücret ve güvencesiz
koşullarda çalıştırılmaktadır. Ayrıca sağlıkta dönüşüm adı altında hayata geçirilen performans
uygulaması ile;

a. Diş hekimlerinin dayanışması zedelenmiş ve çalışma ortamında rekabet esas olmuş, hekimler
arasında ücret eşitsizliği artmış ve iş barışı bozulmuştur.

b. Kurum içi yatay ve dikey ilişkiler olumsuz etkilenmiştir.
c. Hekim-hasta ilişkisi olumsuz etkilenmiş, hasta başına düşen muayene ve tedavi süresi azalmış,

verilen sağlık hizmetinin niteliği azalmış, hasta yoğunluğu artmıştır.
d. Diş hekimlerinin kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinliklere katılımı düşmüş bu da

mesleki niteliğin gelişmesi önünde engel oluşturmuştur.
Bugünkü hali ile performans sisteminin temel sorunu, doğrudan insan üzerinde çalışan bir alanın

verimliliğinin ölçülmesinde salt sayısal artışları ölçülmeye kalkması, dolayısıyla niteliğin esas
göstergelerini göz ardı etmesidir. Oysa sağlıkta kaliteden ve başarıdan söz edilebilmek için nitelikli
iş yapımının arttırılması, niceliğin ön plana çıkartılmaması ve bu konuda standardı sağlayacak gerekli
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  Diş hekimlerinin diğer bir sorunu da; hükümetlerce revize
edilen sağlık mevzuatının, günümüz koşullarının doğurduğu taleplerini karşılayamamasıdır. Ayrıca
Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlık konusunda yapacağı düzenlemeler, diş hekimleri arasında yeni
ayrışmalar yaşatma riskini de taşımaktadır. Diş hekimlerinin önemli bir sorunu da kamuda sendikal
faaliyetlere katılamamasıdır. Bunun en önemli nedenleri arasında diş hekimlerinin iş yoğunluğu,
hastane yöneticilerinin tüm sendikalara eşit mesafede olmaması ve bazı sendikalara üye olunması
yönündeki baskılar gösterilmektedir.

Bugün diş hekimleri; geçim sıkıntısı çekmeyecek, insanca yaşamayı sağlayacak, emekliliklerine
de yansıyacak bir ücret; ailelerine ve kendilerine zaman ayırabilecek bir çalışma düzeni; mesleki
sorumluluğunu taşıyarak herhangi bir baskıya maruz kalmadan iyi hekimlik yapabilmek; hastalara
nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için bilgilerini güncelleme olanağı bulmak; beden ve ruh sağlığını
korumak; şiddete uğramamak; çalıştıkları kurumlarda barış içinde çalışmak ve işten atılma kaygısı
yaşamamak istiyorlar.

Ülkemizde ağız-diş sağlığı sorunları en sık görülen ve önlenebilir hastalıklardır. Fakat hükümetin
bu konuya gerekli önemi vermediği diş hekimlerinin yaşadıkları sorunlardan anlaşılmaktadır.
Devletin tüm vatandaşlara eşit ve nitelikli ağız-diş sağlığı hizmeti sunabilmesi öncelikle bu hizmetin
sunumunda görevli olan diş hekimlerinin sorunlarının çözülmesi ve diş hekimlerinin ülke çapındaki
dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesi ile mümkündür. Bu anlamda halkın nitelikli ve eşit ağız-diş
sağlığı hizmetlerine ulaşabilmesi için, ülkemizde diş hekimi ihtiyacının bölgelere göre ne olduğunun
belirlenmesi, diş hekimlerinin yaşadıkları sorunların neler olduğunun ve bu sorunların çözüm
yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması önem arz etmektedir.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki

görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.
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Yedi gensoru önergesi vardır. Altı önerge daha önce, bir önerge ise bugün bastırılıp sayın üyelere
dağıtılmıştır.

Önergeleri ayrı ayrı okutacağım.
C) GENSORU ÖNERGELERİ
1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 21 milletvekilinin, uygulamalarında siyasi nüfuzunu

kullanarak Gazi Yerleşkesi’ni, Orman Genel Müdürlüğü arazisini ve İstanbul Orman Bölge
Müdürlüğündeki hafriyat alanlarını devrederek kamuyu zarara uğrattığı ve görevini kötüye kullandığı
iddiasıyla, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/ 15)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygulamalarında siyasi konumunu kullanarak, Gazi

yerleşkesinin tarumar edilmesi, Orman Genel Müdürlüğü arazisinin peşkeş çekilmesi ve İstanbul
Orman Bölge Müdürlüğündeki hafriyat alanlarının Büyükşehir Belediyesine Devredilmesiyle,
kamuyu zarar uğratan ve görevini kötüye kullanan Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu
hakkında Anayasa'nın 99'uncu ve İçtüzüğün 106'ncı maddesi uyarınca gensoru açılmasını arz ve
talep ederiz.

Seyfettin Yılmaz Ahmet Duran Bulut Mustafa Kalaycı 
Adana Balıkesir Konya

Bülent Belen Tunca Toskay Enver Erdem
Tekirdağ Antalya Elâzığ

Emin Haluk Ayhan Münir Kutluata Mehmet Erdoğan
Denizli Sakarya Muğla

Mustafa Erdem Reşat Doğru Kemalettin Yılmaz
Ankara Tokat Afyonkarahisar

Ali Uzunırmak Bahattin Şeker Oktay Öztürk
Aydın Bilecik Erzurum

Atila Kaya Ali Halaman Necati Özensoy
İstanbul Adana Bursa

Özcan Yeniçeri Zühal Topcu Nevzat Korkmaz
Ankara Ankara Isparta

Alim Işık
Kütahya

Gerekçe:
İstanbul ormanlarında madencilik çalışmalarıyla çukurlaşmış metruk maden ocaklarının hafriyat

toprağı ile rehabilitasyon edilerek tekrar ormanlaştırılması amacıyla "İstanbul Orman Bölge
Müdürlüğünde" 1996 yılında başlayan "rehabilitasyon ihaleleri" 2007 yılının son çeyreğine kadar
büyük bir ivmeyle devam etmiştir. Bu ihaleler "2003-2007" yılları döneminde âdeta zirveye taşınarak
ormancılık tarihinde pek örneği olmayan büyük gelirler elde edilmiştir. Nitekim, geçmiş yıllarda
genelde zarar eden İstanbul Bölge Müdürlüğü sadece bu ihalelerden dolayı önemli miktarda kâra
geçmiş, 2005 yılında da kârlılıkta Bölge Müdürlükleri arasında birinciliği yakalamıştır. İhalelerin
durdurulmasından sonra Bölge Müdürlüğü kârlılığında dramatik düşüşler yaşanmış, 7 yıl aradan
sonra 2009 yılında ilk kez tekrar zarar ettirilmiştir. Kamuya önemli ölçüde gelir getiren bu ihalelerin,
Anayasa ve yasaların dışında yargı kararı ile de "ormancılığın mutlak gereği" ve "kamu kaynağı"
olduğu kesinlik kazanmıştır.
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İstanbul'da yıllık en az "100 milyon dolar" değerinde bir rant kaynağı olan hafriyat toprağından
dolayı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün kamuya gelir sağlayan rehabilitasyon ihalelerinin
durdurulması ve toplam "4-5 milyar dolar" potansiyeldeki kamu kaynağının rantiyeye aktarılması
amacıyla büyük bir "Yetki Gaspı" yaratılmıştır. 2007 yılının son çeyreğine kadar gerek Orman Genel
Müdürlüğünün gerekse Orman ve Su İşleri Bakanlığının her türlü destekleriyle yetki gaspının
aşılmasında büyük bir gayret ve kararlılık gösterilerek hafriyat toprağı döküm rantçılarının amaçlarına
ulaşmalarına asla izin verilmemiştir. 2007 yılının son çeyreğinden sonra, hafriyat rantının İstanbul'da
yarattığı yetki gaspını önleme gayretlerine son verilmiş, büyük bir azim ve özveriyle yıllardır
sürdürülmekte olan kurumsal mücadeleden vazgeçilmiş, yaratılan yetki gaspına yasal olmayan
işlemlerle de destek verilmiştir. Bu durum, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde 1996 yılından beri
yapılmakta olan ihalelerin durdurulmasına, kamunun milyonlarca dolar zarar etmesine ve "ranta
dayalı organizeli hafriyat toprağı dökümleri" ile "İstanbul coğrafyasının" bozulmasına neden
olmuştur.

İstanbul'daki hafriyat rantından dolayı yaratılan yetki gaspıyla sadece ihaleler durdurulmamış,
yıllardan beri ihale yöntemiyle "Orman Genel Müdürlüğü" tarafından yapılan "Eski Maden
Ocaklarının Hafriyat Toprağı ile Rehabilitasyonun" Anayasaya aykırı olarak değiştirilen "Orman
Yasası" ile tahsis yoluyla belediye başkanlıklarına, orman yasasına aykırı olan "Uygulama
Yönetmeliği" ile de kişi ya da kurumlara devredilmesine yasal zemin hazırlanmıştır. İstanbul ilinde
2007 yılı son çeyreğine kadar ihale yöntemi ile kamuya milyonlarca dolar gelir sağlayan ormandaki
eski maden ocaklarının hafriyat toprağı ile rehabilitasyon çalışmaları, bu yasal değişikliğin
uygulanması hâlinde rantiyeye kaynak oluşturacaktır. Hukukun üstünlüğünü kabul etmiş kamu
yönetim tarihinde gelir getiren bir kamu kaynağının özel sektör tarafından ihaleye tabii tutulmaksızın
kullanılabilmesine ilk kez yasal zemin hazırlanmıştır.

Orman yasasının değiştirildiği tarihlerde; TOKİ Başkanlığına ait arazideki bir taş ocağının
hafriyat toprağı ile rehabilitasyonu ihalesinden yaklaşık 170 milyon TL gelir elde edilmiştir. TOKİ
Başkanlığının bu ihalesi bütün ezberleri bozmuş, Orman Genel Müdürlüğünün zoraki yorumları ile
ortaya koyduğu orman yasasının değiştirilme gerekçelerinin hakkını kamu zararını da göze alarak
yasal değişiklikle belediye başkanlarına devrederken, yasal hiçbir zorunluluğu olmayan TOKİ
Başkanlığı ise sadece yönetim vizyonundan dolayı kurumuna ciddi ölçüde gelir sağlayabilmiştir.

Konuyla ilgili tüm ayrıntılar İstanbul ilindeki hafriyat rantından dolayı değiştirilen orman kanunu
tarihin en büyük ormancılık yolsuzluklarının yaşanmasına neden olacaktır. Bu yolsuzlukların en
büyük sorumlusu ise yasal düzenleme ve uygulamalardan sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığıdır.

2.- MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir
Milletvekili Oktay Vural’ın, TRT ve Anadolu Ajansı'nın yayınlarında tarafsızlığı sağlayamadığı,
üstlendiği görevin sorumluluğunu yerine getirmediği ve kamu kaynaklarını partililere aktardığı
iddiasıyla, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/16)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
TRT ve Anadolu Ajansının habercilik anlayışının ve uygulamasının tarafsız olması gerektiği,

Anayasa'da ve ilgili kanunda açıkça belirtilmiştir. Hâl böyleyken bu iki kurumun taraflı ve siyasi
uygulamaları son yıllarda had safhaya ulaşmıştır. Bu iki kurumdan sorumlu olan Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç da bu uygulamalara göz yummuş, hatta desteklemiştir.
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Üstlendiği görev sorumluluğunu yerine getirmeyen, bağlı kurumların tarafsızlığını sağlayamayan
ve yandaş kadrolarla doldurulmasına seyirci kalan, kamu kaynaklarının yandaşlara aktarılmasına göz
yuman ve dolayısıyla kendisine olan güven sarsılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında
Anayasa'nın 98 ve 99'uncu, TBMM İçtüzüğünün 106. maddeleri uyarınca Gensoru açılmasını
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına arz ederiz.

Saygılarımızla.

Mehmet Şandır Oktay Vural
Mersin İzmir

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili
Gerekçe
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 132. maddesinde "Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak

kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının
özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır." hükmü yer almaktadır. Türkiye Radyo Televizyon
Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 1.maddesinde de TRT'nin özerkliği ve tarafsızlığına vurgu
yapılmaktadır.

Bu çerçevede, TRT ve Anadolu Ajansının habercilik anlayışının ve uygulamasının tarafsız
olması gerektiği, Anayasa'da ve ilgili kanunda açıkça belirtilmiştir. Hâl böyleyken bu iki kurumun
taraflı ve siyasi uygulamaları son yıllarda had safhaya ulaşmıştır. Bu iki kurumdan sorumlu olan
Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç da bu uygulamalara göz yummuş, hatta desteklemiştir.

Bu kurumların yöneticilerinin vatandaşın tarafsız haber alma özgürlüğünü engelleyerek
partizanca davranması, kurumlarını kişisel menfaat ve siyasi manipülasyon amacıyla kullanması
hukuka aykırıdır. Türkiye'de harcadığı her 100 liranın 80 lirasını halktan toplayan vergilerle
karşılayan tek özerk kurum TRT’dir. Bu nedenle tüm kesimlere ve siyasi partilere, iktidar muhalefet
ayrımı yapmadan eşit ve tarafsız davranmalıdır. Fakat TRT AKP iktidarının borazanı hâline gelmiştir.
TRT habercilik yapmamakta, kamuoyunu maniple ederek AKP'nin kamuoyundaki imajını düzeltmek,
reklamını yapmak için bir araç görevini üstlenmektedir. TRT, saatlerce iktidar partisinin faaliyetlerine
ilişkin çok geniş yayın yaparken, muhalefete neredeyse hiç yer vermemektedir. AKP Hükümeti
TRT3'ün TBMM yayınını verdiği saatleri kısıtlayarak kanun görüşmelerini TBMM TV'nin yayında
olmadığı saatlere denk getirmekte ve böylece kanunlarda yer alan yanlış ve eksikliklerin kamuoyuna
duyurulmadan gece yarıları çıkarılmasına ve muhalefetin sesinin kısılmasına çanak tutmaktadır.
Anayasada ve yasada yer alan ve Bülent Arınç'ın kendisinin de ifade ettiği, "kamu yayıncılığı yapan
kuruluşların tarafsız ve adaletli olması gerektiği" hususu maalesef lafta kalmaktadır.

Bu taraflı yayınların dışında, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yakın çevresinden kişiler de
dâhil olmak üzere TRT'nin çeşitli birimlerine yüksek maaşlarla yandaşların alındığı hususu da başka
bir gerçektir.

Öte yandan, TRT kanallarındaki iç yapımların bitme noktasına geldiği ve TRT'nin programları
dışarıdan ajanslara yaptırdığı bilinmektedir. Sayın Arınç'ın ifadeleriyle TRT'de 6 bin 211 memur,
835 sözleşmeli olmak üzere 7 bin 46 personel çalışmaktadır. Bu durumda TRT personelinden azami
ölçüde yararlanılmadığı açıkça görülmektedir. Bu kadar kadrosu olan TRT dış yapımlara milyonlarca
TL harcamakta ve yandaşlara verilen işlerle kamu kaynakları çarçur edilmektedir.

Kamusal yayın sorumluluğu olan ve giderleri toplum tarafından üstlenilen bir kanalın böylesine
kötü yönetilmesinin ve taraflı yayın yapmasının sorumlusu Sayın Bülent Arınç'tır.
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Bir gazetede yayımlanan röportajda TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in kendisine yöneltilen
bir soruya cevaben "Osman Öcalan'la röportaj yaptık. Çekmecemde duruyor. Yeri ve zamanı
geldiğinde yayınlayacağız" demesi TRT'nin içine düştüğü durumun ne kadar vahim olduğunun bir
başka göstergesidir. Ayrıca, TRT ve Anadolu Ajansı, terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın
İran'da yakalandığı konusuyla ilgili yayın yapmış, bu yayınların doğru olmadığı tespit edilmiştir.
Yine bomba yüklü araç haberine ilişkin yaşanan skandalın baş sorumlusu da TRT ve Anadolu Ajansı
olmuştur. Osman Öcalan gibi azılı bir terörist ile röportaj yapılması ve kayıtların çekmece tutularak
"zamanı geldiğince açıklanacağının" belirtilmesi TRT'nin bir psikolojik harekât aracı hâline geldiğini
ve iktidarın manipülasyon aracı hâline geldiğini açıkça göstermektedir.

Sonuç olarak kendisine olan güven sarsılan ve görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında Anayasa'nın 98. ve 99. maddeleri ile TBMM
İçtüzüğü'nün 106'ncı maddesi uyarınca gensoru açılması için gereğini arz ve talep ederiz. 

3.- MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir
Milletvekili Oktay Vural’ın, terör ve bölücü terör örgütü ile ilgili yaptığı açıklamalarla terörle
mücadele eden güvenlik güçlerinin moralini ve azmini zayıflattığı iddiasıyla, Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/17)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bölücü terör örgütüne moral veren, umut aşılayan, bölücü emellere haklılık kazandıracak

konuşmalar yapan ve teröristlerle görüşmeyi, onlarla kimlik ve Anayasa tartışmaları yapmayı normal,
sıradan vak'alar olarak kamuoyuna takdim eden açıklamalar yapan ve canı pahasına ülkesi ve milletin
bölünmez bütünlüğü için terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin psikolojisini, moralini, azmini
ve mücadele gücünü zayıflatan açıklamaları nedeniyle Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç
hakkında Anayasa'nın 98 ve 99'uncu, TBMM İçtüzüğünün 106. maddeleri uyarınca Gensoru
açılmasını Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına arz ederiz.

Saygılarımızla.
Mehmet Şandır Oktay Vural

Mersin İzmir
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili

Gerekçe:
Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, terör örgütünün saldırıları

ve bölücü faaliyetleriyle büyük bir tehdit altındadır. Seçilmiş bir kişinin Milletvekili olarak TBMM
çatısı altına girebilmesi için "ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan" Türkiye Cumhuriyeti
devletini korumak için namusu ve şerefi üzerine, yemin eder.

Terörle mücadele, millet-devlet-yargı-güvenlik bürokrasisinin ortak irade ve duruşuyla
başarılabilir. Halbuki Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç yaptığı çeşitli konuşmalarla adeta
bölücü terör örgütüne moral vermekte, umut aşılamakta ve bölücü emellerine haklılık kazandıracak
açıklamalar yapmaktadır. Sayın Bülent Arınç'ın konuyla ilgili hemen her konuşması insanlık düşmanı,
bölücü/katil teröristlere moral vermekte ve umut aşılamaktadır. Terörle mücadele eden güvenlik
güçlerinin ise psikolojisini ve moralini bozmaktadır.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın çeşitli zaman ve zeminlerde bölücü terör ve örgütüyle
ilgili olarak yaptığı konuşmalardan bazıları şunlardır:

2011 yılı bütçe konuşmaları sırasında Sayın Bülent Arınç şöyle bir konuşma yapmıştır: "Bir
insanın kimliğini inkâr etmek o insanı inkâr etmek demektir. Kendisini Kürt kimliği ile Arap kimliği
ile Boşnak kimliği ile artık ne gelirse aklınıza... Hepsi, kim, ne varsa bu topraklar üzerinde kendi
kimliğini rahatlıkla söyleyecektir. O kimliğe saygı duyacağız. O kimliğin bütün kültürel haklarını,
Anayasal haklarını vereceğiz, tanıyacağız."
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Sayın Arınç, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce imzalanan Sevr Antlaşmasının 60 ve
62. Maddelerinden habersiz konuşmaktadır. Misak-ı Milli ilan edilmeden önce de faaliyet gösteren
"Kürdistan Teali Cemiyeti"nin amaçlarından ise hiç söz etmiyor.

Sayın Arınç, nüfus ve vatandaşlık müdürü gibi terör sorununu kimlik sorununa indirgemektedir.
Kimin "Kimlik" sorunu varsa hepsine saygı duyacaklarını ve bütün kültürel haklarını, Anayasal
haklarını vereceklerini söylüyor.

On yıldır iktidarda olan bir hükümetin Başbakan Yardımcısı olan Sayın Bülent Arınç birilerine hak
ettiği bir şeyleri vereceği bir şey varsa, niye vermiyor da adeta vatandaşları kışkırtırcasına konuşuyor?

Diyarbakır Emniyet Müdürü 'önce vatan değil önce vatandaş', 'eğer siz teröriste dağda acımıyor
ve ağlamıyorsanız, insan değilsiniz' vb. konuşmasına karşı Sayın Arınç şunları söyler: "Konuşmanın
içeriğine baktığımız zaman bunu takdirle karşılıyorum. O bölgedeki emniyet mensuplarının da bu
düşünceler içinde olmasını diliyorum".

Emniyet müdürünün insanlığını endekslediği ve Sayın Bülent Arınç'ın da "empati" yaparak
katıldığı dağdaki teröristler, şu fiillerin failleridir: Mehmetçikleri, polisleri şehit etmektedirler, pusu
kurmaktadırlar, yollara mayın döşemektedirler, okul basıp öğretmen kaçırmaktadırlar, vatandaşların
kamyonlarını ateşe vermektedirler, imam kurşunlamakta ve masum insanları öldürmektedirler.

Diyarbakır Emniyet Müdürü hakkında bu sözleri nedeniyle soruşturma açılmıştır. Bülent Arınç
bu sözleriyle de PKK/KCK'lılara moral, motivasyon ve destek sunmaktadır.

Diğer yandan Sayın Arınç, hem Oslo'yu meşrulaştırmaya hem de Habur'daki aşağılık görüntüleri
normalleştirmeye çalışıyor.

Habur ve Oslo ise Türkiye Devletine ve Türk Milletine diz çöktürme mahfilleridir. Başbakan
Yardımcılığı yapan Bülent Arınç, büyük bir vukufiyetle her iki süreci de alkışlıyor ve şunları söylüyor:
"Oslo türü görüşmeler şimdi de yapılabilir, belki de yapılıyordur" diyerek, bu tavrıyla Bülent Arınç,
statüsünü kullanarak kamuoyuna karşı psikolojik operasyon yapmış oluyor. Kamuoyunu, teröristlerle
yapılan ve yapılacak olan görüşmelere tepki göstermemesi için zemin hazırlamış oluyor.

Teröristlerle görüşmeyi, onlarla kimlik ve anayasa tartışmaları yapmayı normal, sıradan vakalar
olarak kamuoyuna takdim etmiş oluyor. Bülent Arınç, tarihî, siyasi ve sosyal gelişme ve gerçekleri
göz ardı ederek Dersim olayını da bir "facia" olarak nitelendiriyor. Geçmişte kalmış, zamanın
şartlarıyla malul olan olguları istismar aracı olarak kullanıyor.

İnsanlar ölmesin, anneler ağlamasın söylemlerini de pervasızca istismar konusu yapıyor.
Anneleri ağlatan, insanları katleden teröristler olduğunu unutuyor. Şehitlerin ruhunu sızlatıyor. Sayın
Arınç PKK'lı bölücülere söylemesi gerekenleri Devlete (kendisi de unsuru olduğu erke) ve millete
söylerken tam bir çelişki içine de düşmüş oluyor. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle Sayın Bülent Arınç hakkında Anayasanın 98 ve 99 uncu, TBMM
İçtüzüğünün 106’ncı maddeleri gereğince gensoru açılmasını arz ve talep ederiz.

BAŞKAN – Şimdi 4’üncü sırada okutacağım gensoru önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için
önergenin özeti okunacaktır ancak önergenin tam metni Tutanak Dergisi’ne eklenecektir: 

4.- MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir
Milletvekili Oktay Vural’ın, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan’ı zamanında
yayımlamayarak TBMM'nin bütçe hakkını doğru bir şekilde kullanmasını engellediği iddiasıyla,
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/18) (x)

                                              
(x) (11/18) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin tam metni tutanağa eklidir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz hakkında ekte sunulan gerekçeler doğrultusunda Anayasa'nın

98 ve 99'uncu, TBMM İçtüzüğünün 106. maddeleri uyarınca Gensoru açılmasını Milliyetçi Hareket
Partisi Grubu adına arz ederiz.

Saygılarımızla. 
Mehmet Şandır        Oktay Vural 

Mersin                  İzmir
Grup Başkan vekili    Grup Başkan vekili

Gerekçe Özeti:
5018 sayılı Kanun çerçevesinde oluşturulan Orta Vadeli Harcama Sisteminde; en önemli aşama

çok yıllı bütçelemenin politik ve mali temellerini belirleyen makro çerçevenin oluşturulmasıdır.
Makro çerçeve Orta Vadeli Program (OVP), mali çerçeve ise Orta Vadeli Mali Plan (OVMP)
tarafından oluşturulmaktadır.

Orta vadeli ekonomik ve mali programı ortaya koyan ve bütçeye yön veren OVP ve OVMP;
5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinde öngörülen   sürede yayımlanmamıştır. 2011 yılına kadar bir
türlü süresinde yayımlanamayan OVP ve OVMP dokümanlarının yayımlanma tarihleri, 26/9/2011
tarihli ve 659 sayılı KHK'nın 17’nci maddesiyle değiştirilmiştir. Buna göre; OVP'nin yayımlanma
tarihi "Mayıs ayının sonu" yerine "en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar" şeklinde, OVMP'nin
yayımlanma tarihi "Haziran ayı sonu" yerine "en geç Eylül ayının onbeşine kadar" şeklinde
değiştirilmiştir. Ancak, bu tarihlerde de söz konusu dokümanlar yayımlanamamış ve öngörülen
süreden bir ay sonra 9 Ekim 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Diğer yandan 2012 Yılında bütçe dokümanlarının yayımlanma tarihlerine baktığımızda bir
garabet ortaya çıkmaktadır. Normalde, OVP'den sonra yayımlanması gereken bütçe mantığı ve
sistematiği açısından gerekli olan 2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili
Kalkınma Bakanlığı Genelgesi ile Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi de 9 Ekim 2012
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu durumda, Bakanlıklar ve kamu kurumlarının ellerinde
makro çerçeve olmadan bütçe tekliflerini hazırlayan keramet sahibi uzmanlara sahip olduğu
anlaşılmaktadır. 

Bu durum, global bir kriz ortamının yaşandığı dünyada ekonomiye yön veren yatırımcılar
açısından; plan metinlerinin kredibilitesi açısından önemli bir konu haline gelmektedir. Üç yıllık
perspektifte hazırlanan bu metinlerin zamanında hazırlanmaması taraflar nezdinde güvenin
azalmasına yol açmaktadır. Ayrıca, kamu politikaları açısından stratejik öncelikleri içeren OVP'nin
geç yayımlanmasından dolayı, içeriğinden haberdar olanlar açısından avantaj yaratırken, geç haberdar
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olanlar açısından ise dezavantaja neden olmaktadır. Bunun yanında, OVP ve OVMP'lerin zamanında
çıkmaması Parlamentonun bütçe hakkını kullanamaması anlamına gelmektedir. Yıllardır Orta Vadeli
Programı zamanında yayınlamayarak orta vadeli mali plan, yatırım genelgesi ile bütçe hazırlama
rehberini aynı günde ve Bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasından on gün önce
yayımlanması TBMM'ni hiçe saymak anlamına gelmektedir. Orta Vadeli Programı zamanında
yayınlayamayan veya yetkili olduğu kuruma hazırlatamayan, bu nedenle hedeflerin belirlenmesinde
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının gerek yurt içi, gerekse yurt
dışındaki ilişkilerinde itibarını zaafa uğrattığı, ülkemiz için hayati öneme sahip milli bütçenin
hazırlanması sürecinden on gün önce programın çıkartılması ile de TBMM'nin bütçe hakkının doğru
bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi engellenmiştir. Bu nedenlerle yasa ve ilgili diğer
mevzuatta öngörülen mükellefiyetleri yerine getirmemiş olan Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz
hakkında yukarıdaki gerekçeler uyarınca Anayasanın 98 ve 99’uncu maddeleri ile İçtüzüğün 106’ncı
maddesi uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep ederiz.

5.- MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir
Milletvekili Oktay Vural’ın, Türk tarım ve hayvancılık sektörlerini yanlış uygulanan politikalar ile
bitirme noktasına getirerek çiftçileri ve üreticileri sıkıntıya soktuğu iddiasıyla, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/19)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türk Tarımını ve Hayvancılık sektörünü bitirme noktasına getiren ve yanlış uygulanan tarım

politikaları ile çiftçilerimizi ve üreticilerimizi sıkıntıya sokan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet Mehdi Eker hakkında Anayasa'nın 98 ve 99'uncu, TBMM İçtüzüğünün 106. maddeleri
uyarınca Gensoru açılmasını Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına arz ederiz.

Saygılarımızla.
Mehmet Şandır Oktay Vural

Mersin İzmir
Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili

Gerekçe:
Ülkemizde son dönemde tanıma verilen destekler rakamsal olarak artmakla birlikte GSMH ile

paralel arttırılmamıştır. Bunun sonucu olarak, birçok üreticimiz ve çiftçimiz üretimden vazgeçmek
zorunda kalmışlar ve sektördeki istihdam düşmüştür.

Tarım sektöründe bir milyon iki yüz bin civarında kişi işini kaybetmiş ve insanlar tarımdan
koparılmışlardır. Bu aynı zamanda kırsaldan şehre kaçış olup ilave olarak Devletimize ek yük
getirmiştir ve tarımımız acınacak hale düşmüştür.

Tarım, ülkemiz için ekonomik ve politik bakımdan son derece önemli bir sektördür. Milli gelire
göre yüzdesi yüksek, istihdama % 35 civarında katkı sağlayan, kırsal alanın gelir kaynağı olan ve
doyuran bir sektördür. Son 10 yılda ülke nüfusumuz yaklaşık 7,5 veya 8 milyon artarken tarım alanları
hazin bir şekilde azalmış, tarım ürünlerinin birçoğunda üretim gerilemiş veya hiç artmamıştır.

Tarımsal girdi fiyatları aşırı şekilde artmıştır. Bunun sonucu, çiftçilerimiz gübre alamaz, arazisini
yeterince işleyemez ve sulayamaz olmuştur. Gübre, yem ve akaryakıtta yaşanan aşırı fiyat artışlarının
önlenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir tedbir geliştirememiştir. Özellikle, gübrede
ortaya çıkan önlenemeyen yükseliş son bir yılda çeşitlerine göre gübrede fiyat artışları iki katını
geçmiştir.

Bugün mazotun rafineri çıkış fiyatı 1,535 TL olup, vatandaşımıza ise 4 TL'ye satılmaktadır.
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AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde 1 lt mazot 1 TL, 1 kg buğday 30 Kuruş ediyordu. Yani
3,5 kilogram buğday satan üreticimiz 1 lt mazot alıyordu.

10 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarında 1 kilogram buğday 60 kuruş, 1 lt mazot 4 TL'dir. Şimdi
ise 8 kilogram buğday satan üreticimiz 1 lt mazot alabilmektedir.

2012 yılının mevsimsel olarak kurak geçmesiyle birlikte buğday sapları yeterli boy atmamış ve
hasat zamanı saman miktarı çok düşük çıktığından saman fiyatları artmıştır. 2011 yılında 30 Kuruş
olan saman % 333 oranında artarak 90 Kuruş seviyesine çıkmıştır. Bu da samanın pahalı olması
nedeniyle üretici zor duruma düşmüş olup en kısa zamanda acil tedbir alınmalıdır.

Narenciye ürünlerinden portakal, mandalina, limon, greyfurt ya maliyetinin altında fiyatla alıcı
bulmakta ya da dalında kalmaktadır. Emek verdiği ürünü maliyetini bile karşılayacak fiyatta
pazarlayamayan çiftçi, ürününü çaresiz şekilde yollara dökmektedir.

Türkiye yıllık 3,6 milyon ton civarında üretim ile dünya narenciye üretiminde ilk 10 ülke
arasında yer almaktadır. Bu üretim miktarının ancak 3/1'i ihraç edilmekte ve kalan kısmı iç piyasaya
kalmaktadır. Ülkemizin narenciye ihracatında diğer ülkelerle rekabet edebilirliliğinin artırılması için
ton başına verilen teşviklerin üreticiler açısından yeterli bir noktaya getirilmesi gerekmektedir.

Hayvancılık sektöründe ise yurtdışından ithal edilen et ve hayvanın gelmesi, yem fiyatlarının
artması sonucunda köylümüz dişi hayvanlarını satmak zorunda kalmıştır. Dişi hayvanın satılması
demek üreticinin geleceğinin satılması demektir. Bununda sorumlusu Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanıdır. Tarım Bakanı yurt dışından ithal edilen et ve hayvanlardan dolayı köylümüze yeterli
desteği vermemiş ve perişan bir hale getirmiştir. Hayvancılık sektörü bitme noktasına gelmiştir.

Türk tarımını ve hayvancılık sektörünü bitirme noktasına getiren ve yanlış uygulanan tarım
politikaları ile çiftçilerimizi ve üreticilerimizi sıkıntıya sokan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet Mehdi Eker hakkında Anayasanın 98 ve 99 uncu ve TBMM İçtüzüğü'nün 106. maddeleri
uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep ederiz.

6.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 21 milletvekilinin, Bakanlığı yönetemediği, yeni
oluşturulan sistemlerin ve projelerin yürütülmesinde sorunlar yaşandığı ve öğretmenlik mesleğinin
itibarını düşürdüğü iddiasıyla, Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer hakkında gensoru açılmasına ilişkin
önergesi (11/20)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
07.07.2011 tarihinde Millî Eğitim Bakanı olarak atanan Ömer Dinçer, Millî Eğitim camiasında

maddi ve manevi alanda birçok olumsuz etki yaratmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı gibi bir bakanlığı
yönetemediği gibi, birçok açıdan eğitimdeki girdilerin ve çıktıların üzerinde tahribat yapmıştır.
Merkezi sınavlarda soruların çalınması, eksik basılması, FATİH projesi ve 4+4+4 modeli gibi
oluşturulan sistemlerin yürütülmesinde sorunların çıkması, okulların güvenliğinin sağlanamaması,
kutsal bir meslek olan öğretmenliğin toplum nezdindeki itibarının düşmesi, suça karışan çocukların
sayısının artması ve bunun gibi birçok problemler kartopu etkisiyle büyümeye devam etmiştir.
Ülkemizin gelecek kuşaklarını yetiştirmekten sorumlu olan Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer
hakkında ekte verilen gerekçeler ile Anayasanın 98 ve 99'uncu, İçtüzüğün 106'ncı maddeleri uyarınca
gensoru açılmasını arz ve talep ederiz.

Zühal Topcu Münir Kutluata Erkan Akçay
Ankara Sakarya  Manisa

Özcan Yeniçeri Oktay Öztürk Alim Işık
Ankara Erzurum Kütahya 
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Atila Kaya Mehmet Şandır Bülent Belen
İstanbul Mersin Tekirdağ

Hasan Hüseyin Türkoğlu Seyfettin Yılmaz Mustafa Kalaycı
Osmaniye Adana Konya

Enver Erdem Bahattin Şeker Durmuş Ali Torlak
Elazığ Bilecik İstanbul

Oktay Vural Mehmet Erdoğan Sadir Durmaz
İzmir Muğla Yozgat 

Ahmet Kenan Tanrıkulu Lütfü Türkkan Emin Haluk Ayhan 
İzmir Kocaeli Denizli

Mustafa Erdem 
Ankara

Gerekçe:
07.07.2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olan Ömer Dinçer'in atanmasının üzerinden bir buçuk

yıla yakın bir süre geçmiştir. Bu zaman diliminde karnesinin pek iç açıcı olduğu söylenemez. İlk
etapta Teşkilat Yasası değiştirilmiş ve bu yasanın verdiği yetkiye dayanılarak bakanlıktaki birçok
bürokrat görevden alınmıştır. "Bir bakan güvendiği ve donanımını takdir ettiği kişilerle çalışmalıdır."
denilmiştir. Bir bakanın her şeyi (özellikle de eğitimde) bilmesi tabii ki beklenmemektedir. Yönetim
ekip işidir ve bakanın eksikliklerini ekip tamamlamalıdır. Gelinen noktada durumun gerektiği gibi
olmadığı görülmektedir. Bakanlıkta "Ben bilirim, yaparım, söylerim, açıklarım." yaklaşımı söz
konusudur. Süreç, yapılan seçimlerin doğruluğunu ve tek adamlılığı tartışmaya açmıştır. MEB gibi
bir bakanlığın tek adamla yönetilemeyeceği, her konuya tek kişinin yetişemeyeceği gerçekliği
unutulmuştur. Bu ne yaman çelişkidir ki kendi atadığı grup başkanlarının büyük bir kısmının
görevlendirmesini iptal etmiştir.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Milli Eğitim camiasına güvensizliğini her platformda
belirtmiş, eğitimin bütün çalışanlarının motivasyonlarını yerle bir etmiştir. En son işi abartıp ataması
yapılmayan öğretmenleri güvercinlere benzeterek, bu kutsal mesleğin toplum nezdindeki itibarını
zedelemiştir.

Bakanlığı döneminde hazırlıksız olarak uyguladığı projeleri ile (özellikle 4+4+4 modeli) başta
öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere tüm toplumu sıkıntıya sokmuştur.

Eğitimde 4+4+4 modeline geçilmesi ile birlikte özellikle norm fazlası durumuna düşürülen sınıf
öğretmenleri ciddi mağduriyetler yaşamıştır. Öğretmenlerin mağduriyetlerinin yanında özür grubu
atamaları ve tayinlerde yaşanan sıkıntılar sorunları daha da derinleşmiştir.

Öğretmenlerin yıllık çalışma saati ortalaması OECD ülkeleri içinde 1675 saat iken, Türkiye'de
öğretmenler 1816 saat ile OECD ortalamasına göre 141 saat daha fazla çalışmaktadır. Eğitimde 4+4+4
modeline geçilmesi ile birlikte okul öncesi çağdaki 60-71 ay arasındaki çocukların ilkokula alınması,
sınıfların aşırı kalabalık olması, seçmeli ders sayısında ve ders saatlerindeki artış vb. gibi çok sayıda
sorun nedeniyle öğretmenlerin yıllık çalışma saatlerinin bu yıldan itibaren belirgin bir şekilde artması
kaçınılmaz görünmektedir.

Okul öncesi eğitimin zorunlu hâle getirilmemesi, yoksul ve daha az eğitimli ailelerin çocuklarını,
eğitim ve gelir düzeyi iyi olan ailelerin çocukları ile aynı düzeyde olmasını engellerken fırsat eşitliğini
ortadan kaldırmaktadır.
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TÜİK verilerine göre suça karışan çocukların sayısı her geçen gün artmaktadır. Son dört yılda
çocuk suçlu sayısında artış oranı % 36'dır. 2011 yılında 84 bin çocuk suçluluğu bildirilmiştir. Bu
suçlar, okullara sıçrayarak öğrenci ve öğretmenlere yönelmiştir. Bakanlığın bu döneminde bunların
ıslahına yönelik hiçbir ciddi çalışmaya rastlanmamıştır.

Sınavlarda yapılan hatalar, eksik soru basmalar, soruların çalınması hem devlet kurumlarının itibarını
düşürmüş hem de Türkiye'nin geleceği olan gençlerin umutlarını bitirmiş, geleceğini söndürmüştür.

Sayın Bakan "Normal vatandaşlarımızın çoğunluğu bizi destekliyor. Bakın, biz istemiyoruz ama
vatandaşlar 60 aylık çocuğunu bile okula göndermekten yana. Eleştirilerin bir kısmı PKK kaynaklı.
Çocuklarımızı erken yaşta okula alıp Türkçe öğreteceğiz, onları hayata hazırlayacağız. 'Rapor dahi
almayın' diyenler PKK yanlıları. Bunu önlemek istiyor. Bir de laikçi kesim bu reformdan rahatsız
oluyor." gibi ifadeleri ile kamuoyu nezdinde icraatları ile sıkıştığında, toplumun hassasiyetlerini dile
getirip toplumu bölmeye ve parçalamaya yönelmiştir.

Ülkemizin gelecek kuşaklarını yetiştirmekten sorumlu olan Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer
Dinçer hakkında ekte verilen gerekçeler ile Anayasanın 98 ve 99'uncu, İçtüzüğün 106'ncı maddeleri
uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep ederiz.

7.- MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir
Milletvekili Oktay Vural’ın, ülke ekonomisinin ithalata bağımlılığını artırdığı, millî sanayinin rekabet
gücünü azalttığı ve yerli üretim konusunda çaba göstermediği iddiasıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/21)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülke ekonomisinin ithalata bağımlılığını artıran ve ülkemizi yabancı ürünlerin cenneti hâline

getirerek millî sanayinin rekabet gücünü azaltan, ülkemizde yerli üretim konusunda çaba göstermeyen
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve tüm bunların siyasi sorumlusu Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün hakkında anayasanın 98 ve 99'uncu, TBMM İçtüzüğünün 106'ncı Maddeleri
uyarınca Gensoru açılmasını Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına arz ederiz.

Mehmet Şandır Oktay Vural
Mersin İzmir

Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye'nin 2002 yılından Nisan 2012 sonuna kadar, yani 10 yıl 4 ayda verdiği cari açık toplamı

316.4 milyar dolardır. Bu cari açığın büyüklüğünün ne anlama geldiğini görebilmemiz için, 2011 yılı
milli gelirimizin (GSYH olarak) 770 milyar dolar olduğunu hatırlamamız yeterlidir.

Cari işlem açıklarındaki artış eğilimi, ithalat bağımlılığını, ithal girdi oranlarını yükselterek
üretim düzlemine yansımaktadır. Bu nedenle sanayi üretimi ve ihracat arttıkça ülke dışına giderek
artan oranlarda katma değer ve istihdam taşınmaktadır.

Bu cari açığın en önemli sebebi ülkemizin üretimsizliği ve yabancı sermayeye ve sıcak paraya
dayalı büyüme politikasıdır.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de toplam imalat ve hizmet üretiminin yüzde 15,4'ünü yabancı
sermaye kontrolündeki şirketler gerçekleştirmektedir. Ülke bazında bakıldığında üretimin yüzde
2,6'sı Almanya, yüzde 2,3'ü ABD ve yüzde 2'si Fransa kontrolündedir. Yabancılar iki sektörde kesin
hâkim konumda; tütünde payları yüzde 90,4, ilaçta payları yüzde 51. Otomotiv, telekom ve bilgisayar
sektöründe yabancı payı yüzde 50'ye gidiyor. Yabancı payı yüzde 30'u geçen toplam 9 sektör var.
Sigorta ve bankacılık da dâhil yabancıların 11 sektörde büyük ağırlıkları var.

Yabancı girişimler Türkiye'ye "yüksek teknoloji" yerine daha çok 'orta - yüksek' teknoloji
getiriyor. "Düşük teknolojili" girişimler oranı, "yüksek teknolojili" girişimlerin iki katıdır.
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Bu verilerde göstermektedir ki ARGE, teknoloji geliştirme, inovasyon gibi, küresel rekabetin ana
unsurlarının, Türkiye sanayisinin gündeminde ilk sıralarda yer alması gerekmektedir. Sanayimizi,
sürdürülebilir rekabet gücü hedefine yaklaştıracak adımların süratle atılması, içinde bulunduğumuz kritik
dönemde her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Kamu ve özel sektör işbirliği ile Türkiye küresel
ekonomideki bu sıkıntılı dönemi başarıyla aşmalı ve değişimin kazananları arasında yer almalıdır.

Geleceği tahmin etmenin en kolay yolu, onu şekillendirmekten geçmektedir. Sanayileşmenin
temelinin, bilgi üretebilmekten geçtiğini de dikkate alırsak, teknoloji transferi ile kalkınma ve
sanayileşmenin olamayacağı kesindir.

Türkiye'nin kendi teknolojisini kendisi üretip, sanayileşme ile ulusal ekonomiye katkı sağlaması,
bilim ve teknolojinin, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirdiği, bilim ve teknolojinin ülke
sanayisinin yanı sıra ülkenin uluslararası arenadaki konum ve geleceğini belirleyeceği bilinmesine
rağmen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu konularda duyarsız kalmakta ve çözüm üretmemektedir.

Ara malı üreten imalat sektörümüz ekonomi politikalarının gereği enerjiyi pahalı kullandırılırken,
istihdam üzerindeki vergiyi yüksek öderken, kullandığı kredinin faizi yüksek tutulurken, pahalı
üretime karşı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hiçbir önlem ve uyarıcı, tavır koyucu davranmamıştır.

Dünya pazarlarında üretilen mallarla yerli ürünlerimiz rekabet edemez halde, düşük kur
politikası, ara malları dışarıdan almayı cazip hale getirerek ithalatın patlaması konusunda da Sayın
Bakan'ımızın engelleyici tutumu olmamıştır.

Sanayimizi, yabancıların ülkemize yapacağı yatırımlara bağlanmasına, üretmeye değil de, hizmet
sektörlerine dayalı büyümenin önünün açılması çalışmalarına kolaylık gösterilmesinin aracı olan
politikaların uygulaması:

Ülke ekonomisinin ithalata bağımlılığını arttıran ve ülkemizi yabancı ürünlerin cenneti haline
getirerek milli sanayinin rekabet gücünü azaltan, ülkemizde yerli üretim konusunda çaba göstermeyen
ve tüm bunların siyasi sorumlusu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün hakkında
Anayasa'nın 98 ve 99'uncu, TBMM İçtüzüğünün 106. Maddeleri uyarınca Gensoru açılmasını
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına arz ederiz.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Gensoruların görüşme günleri Danışma Kurulunca daha sonra belirlenerek oylarınıza sunulacaktır.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, bizim on iki tane genel görüşme önergemiz vardı. Bunlar

Genel Kurula sunulmadı. Oysa, İç Tüzük’e göre bunların Genel Kurula sunulması gerekiyor. Yani
Başkanlığa, biz, genel görüşme, gensoru önergelerini birlikte vermiştik.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, anlayamıyoruz Grup Başkanvekilimizin söylediklerini.
OKTAY VURAL (İzmir) – Genel görüşmeyle ilgili…
BAŞKAN – Mikrofonu açarız, Sayın Grup Başkanvekilimiz yerine oturursa.
Buyurun.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, efendim, bizim gensoru önergeleriyle birlikte

verdiğimiz genel görüşme taleplerimiz vardı. Bilindiği gibi, bu genel görüşme taleplerinin öncelikle
Genel Kurula sunulması gerekiyor ama bugün sunulmadı. Dolayısıyla Başkanlığın, sunuşlarında, bir
bakıma Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna mensup milletvekillerinin verdiği ya da grup adına
verdiğimiz bu önergeleri neden sunmadığını, bir açıklama yapması gerektiğini... Bu, açıkçası İç
Tüzük’e de aykırıdır, usule de aykırıdır. 

BAŞKAN – Tamam Sayın Vural.
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Başkanlığa verilmiş ancak geliş sırasına göre sıraya konulduğu için her gün üçer üçer okunmak
üzere sıraya konulmuş. Gelecek, okunacak efendim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, hayır, böyle bir takdir yetkisi yok. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – “Derhâl” diye bir hüküm var. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Derhâl Genel Kurula sunacaksınız…
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İç Tüzük’ün gereği.
OKTAY VURAL (İzmir) – …dolayısıyla, lütfen, Genel Kurul sunuşları olarak bu görevin İç

Tüzük gereğince yapılmasını istirham ediyorum. “Derhâl…”
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İç Tüzük öyle söylüyor efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – İç Tüzük…
BAŞKAN – Ancak Sayın Vural sadece bugünkü değil, daha önce de verilen çok sayıda iş var,

onlar sıraya konuldu. Niye bugün problem oldu, onu anlamadım ben. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim. Meclis araştırma önergelerini siz okudunuz…
BAŞKAN – Tamam. 
OKTAY VURAL (İzmir) – …dolayısıyla Meclis araştırma önergelerinin okunmasıyla ilgili

“derhâl” diye bir hüküm yok. Bu durumda bizim genel görüşme taleplerimizin derhâl gereğinin
yapılması lazım çünkü biz bunların gündeme alınmasını isteyeceğiz. Okunmadan olmaz. Dolayısıyla
okunmayarak bizim bunu gündeme almamız engellenmiş oluyor, denetim hakkımız engellenmiş oluyor. 

BAŞKAN – Şimdi, Meclis Başkanlığına sunulan çok sayıda Meclis araştırması ve genel görüşme
önergesi bulunmakta. Her gün üçer adet önerge okunmakta; geçmişten bu tarafa da yapılan bu Sayın
Vural. Şimdi niye problem oldu, anlamış değilim gerçekten. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Problem, çünkü İç Tüzük’e göre “derhâl” diyor. “Derhâl”ın amacı
sıraya değildir ki…

BAŞKAN – Ama şimdiye kadar hep aynı şey…
OKTAY VURAL (İzmir) – Araştırma önergeleriyle ilgili bunu yapabilirsiniz…
BAŞKAN – Tamam da, teamül, şimdiye kadar, sıraya konup burada üçer üçer okunması. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, sıraya…
BAŞKAN – Burada bir farklılık, ayrı bir ayrıcalık yapılmıyor ki bugünkü uygulamada. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim. Genel görüşmenin amacı burada İç Tüzük’te

belirlenmiş, “derhâl” diyor. Yani derhâl nasıl olacak? Genel Kurula sunulması gerekiyor. Bugün açık
bir şekilde nasıl gensoruları okuduysanız genel görüşme taleplerini de okumanız gerekiyor. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – 102’nci madde. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım, 102’nci maddede “…derhal gelen kâğıtlar

listesine alınır…”
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Devamını da oku ama Nurettin Bey.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Yani “derhâl” ifadesine lafzi olarak bakıldığında o bir yorum olur. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Devamını da oku.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lafzi olarak bakıldığında “derhâl” ifadesi; “Bu istem derhâl

gelen kâğıtlar listesine alınır.”
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim, hayır, orada nokta yok, virgül var. “Genel Kurula

sunulur.” diyor.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır, bu virgül eylemle ilgili virgül Sayın Başkan.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – “Derhâl alınır, -virgül- Genel Kurula sunulur.” diyor.
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NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Virgül eylemle ilgili; “Genel Kurula ve Hükümete.”
duyurulur. Yani “Derhâl hükûmete duyurulur.” veya “Genel Kurula duyurulur.” demiyor. Tamam,
lafzından giderek yorum yapıyoruz burada çünkü.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ama Genel Kurula duyuracaksınız.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bundan sonrası için yorum yapıyoruz Sayın Başkanım.

Dolayısıyla, gelen kâğıtlar listesine alındıktan sonra, derhâl alındıktan sonra mesele yoktur.
BAŞKAN – Efendim, İç Tüzük’ün 104’üncü maddesinin üçüncü fıkrası: “Meclis araştırmasının

açılmasında genel görüşme açılmasındaki hükümler uygulanır.”
OKTAY VURAL (İzmir) – “Açılmasında” diyor efendim, “sunulmasında” demiyor, “açılması

kararında” diyor. “Açılması” ayrıdır, “sunulması” ayrıdır.
BAŞKAN – Gündemin altıncı bölümünde de zaten beraber işleme alınıyor. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim?
BAŞKAN – Gündemin altıncı bölümünde de beraber işleme alınıyor.
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, açılması hâlinde karar verildiği zaman.
BAŞKAN – Hayır, ayrıca gündemin altıncı bölümüne bakarsanız, beraber işleme alınıyor zaten. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Gündemin altıncı maddesinde ne var efendim?
BAŞKAN – Tüm süreç aynı işliyor.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim?
BAŞKAN – Gündemin altıncı sırasına bakarsanız, birlikte işleme alınıyor zaten. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Gündemin altıncı maddesinde ne var efendim, ne var? Beş var, altı

yok ki.
RECEP ÖZEL (Isparta) – Şu kapağı diyor Başkan.
OKTAY VURAL (İzmir) – Bu ön görüşmeler, açılmasına karar verilmişse olur. Meclis Genel

Kurulu karar vermeden ön görüşme yapamazsınız ki zaten.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, duyurma işlemini yapmanız lazım. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Duyurma işlemi efendim.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Bu genel görüşme talebi, araştırma önergesi değil.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Efendim, eğer istenseydi “Derhâl Genel Kurula ve hükûmete

duyurulur.” ifadesi kullanılırdı. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, genel görüşme önemli bir denetim vasıtasıdır. Bunun Genel

Kurul tarafından bilinmesi gerekiyor. 
BAŞKAN – Sayın Vural, buradaki zaten “açılma” kelimesi tüm süreci kapsayan bir kelime.

Eğer istiyorsanız buyurun, tutum hakkında tartışma açabilirim yani. 
Üç dakika da süre veriyorum.
OKTAY VURAL (İzmir) – İstirham ediyorum, ben genel görüşme…
BAŞKAN – Hayır, tamam, birlikte çözüm bulalım, onun için söylüyorum ben yani. Ben “hayır”

demiyorum şeye.
OKTAY VURAL (İzmir) –  Ben diyorum ki: Lütfen, sunuşlarla ilgili tamamlamayın, bizim

genel görüşme taleplerimizi de okuyun ki yarın bunların bir kısmının gündeme alınmasını isteyeceğiz
biz. Okunması gerekiyor. Duyurulacak ki ben gündeme alınmasını isteyeceğim, teklif edeceğim belki.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Burada, “derhâl” zorunluluğu, Genel Kurulda…
BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati:16.21
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.34

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu) 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16’ncı Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum. 

Sayın Vural, istiyorsanız usul tartışması açarız.
Lehte ve aleyhte olmak üzere…
ENGİN ALTAY (Sinop) – Lehte söz…
OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhinde efendim.
Efendim, eğer siz bir bilgilendirme yaparsanız bu konuda, Başkanlığın bu uygulamasının

mesnedi, İç Tüzük’teki yeriyle ilgili… Daha sonra mı yaparsınız yoksa?
BAŞKAN – Tamam, ben bilgilendirme yapıyorum Sayın Vural.
Sayın milletvekilleri, Başkanlığa sunulan ve hâlen okunmayı bekleyen Meclis araştırması ve

Meclis genel görüşme önerge sayısı 740’tır. 
Bugüne kadar, uygulamada, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri aynı usulle işlem

görmektedir. Gündemin altıncı kısmı olan, Meclis araştırması ve genel görüşme yapılmasına ilişkin
ön görüşmeler bölümünde, Başkanlığa sunuluş tarihlerine ve Genel Kurulda okutulma sırasına göre
işleme alınmaktadır. Okutulmamış Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri bugüne kadar
olduğu gibi siyasi parti gruplarının önerilerine konu olabilmektedir. Ayrıca, okutulmasalar bile tüm
Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi web sayfasında
yayımlanmaktadır. İç Tüzük’ün 104’üncü maddesine göre, Genel Kurulda okunarak gelen kâğıtlara
alınan önergeler, Başbakanlığa bu aşamada gönderilmektedir. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Okunmadı ama, bizim de itirazımız, okunmaması. 
BAŞKAN – Her birleşimde, toplamda üç adet araştırma önergesi veya sırası gelmişse, genel

görüşme önergesi okutulmaktadır. Bu, yerleşik bir teamüldür. Uygulamada İç Tüzük’e aykırı bir
durum bulunmamaktadır. 

Şimdi, söz isteyenler, buyurun.
VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- MHP Grubu adına verilen genel görüşme önergelerinin Genel Kurula sunulmayarak
gündeme alınmasının engellendiği gerekçesiyle Başkanlığın tutumu hakkında

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Aleyhinde efendim. 
ENGİN ALTAY (Sinop) – Lehte efendim, söylemiştik zaten, geçti kayıtlara.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte Sayın Başkanım. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, aleyhte. 
BAŞKAN – Sayın Altay, lehte mi, aleyhte mi istediniz?
ENGİN ALTAY (Sinop) – Lehte istedim Başkanım. 
BAŞKAN – Lehte istediniz. 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – İlk önce Engin Bey istedi, şahidim. 
BAŞKAN – Evet, Sayın Altay, buyurun, lehte söz istediniz. 
Üçer dakika söz veriyorum. 
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ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
Sayın Vural’ın iddia ettiği İç Tüzük uygulaması yani uygulama ihlali, esasen doğrudur. Benim,

Başkanın tutumunun lehinde söz alma gerekçem şununla ilgilidir: Yani bu yanlışlık, şu an oturumu
yöneten Sayın Başkan tarafından  yapılan, süregelen bir yanlış değil. Türkiye Büyük Millet Meclisinin
22’nci Dönem Parlamentosunda bu şekilde yüzlerce İç Tüzük katliamı, ihlali zaten yapıldı Sayın Vural. 

Bu bağlamda, Sayın Başkanın tutumuyla ilgili, Sayın Başkan biraz önce dedi ki: “Teamüller
böyle.”  Doğru, Başkan da teamüllere uydu. Doğrusu nedir?  Başkanın Türkiye Büyük Millet Meclisi
İç Tüzüğü’ne uymasıdır ama Bülent Arınç’ın Meclis Başkanlığıyla  başlayan, Köksal Toptan’la,
Mehmet Ali Şahin’le devam eden ve şimdi, Sayın Cemil Çiçek’le süregelen bu beraber yaşadığımız
on yıllık süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hakikaten  müteaddit defalar ihlal
edilmiştir. İç Tüzük katliamı yapılmıştır.

Bakın, sayın milletvekilleri; Sayın Vural’ın iddiası doğrudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğü’nün 104’üncü maddesi Meclis araştırmasının tarifini ve açılmasını belirlemiştir. Sondan
bir önceki fıkrasında da “Meclis araştırmasının açılmasında genel görüşme açılmasındaki hükümler
uygulanır.” denilmektedir. 

Bu durumda, genel görüşmenin açılmasını düzenleyen 102’nci maddeye göre bu Parlamentonun,
-yanlıştan dönmek bir erdemdir- bütün işleri bir kenara bırakıp, bugüne kadar görüşülen bütün Meclis
araştırma önergelerini, teker teker 104’üncü maddedeki öngörü çerçevesinde burada görüşüp
reddetmesi ya da kabul etmesi lazım. Şimdi, bizim Parlamentonun öncelikli işi budur. Bu işi
yapmayıp da, bu Parlamento bugün, şöyle ya da böyle, Sayın Vural’ın tespit ettiği bu İç Tüzük
ihlalinin gereğini yapmayarak parmak çoğunluğuyla yoluna devam etmesi, AKP Grubunun
öngördüğü gündemle yoluna devam etmesi tam bir hukuk katliamı ve hukuk ayıbı olur.

Bu sebeple ben Genel Kurulun sağduyusuna güveniyorum. Teamüller elbette ki önemlidir ama
yanlış uygulamalar, yanlış tatbikatlar teamül olmaz, içtihat olmaz. Burada hepimizi bağlayan Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’ne göre Sayın Vural’ın iddiasının gereği yerine getirilmeden başka
bir iş ve işlemi bu Genel Kurul bana göre, benim hukuk yorumuma göre yapamaz diyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Altay.
Şimdi, aleyhte söz isteyen Oktay Vural, İzmir Milletvekili.
Buyurun. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Anayasa’mıza göre denetim olarak bakıldığı zaman bilgi edinme ve denetim yollarından olan

genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Dolayısıyla “görüşülmesi” olduğu için Genel Kurulun
bilgilendirilmesi gerekiyor.

Meclis araştırması ise belli bir konunun incelenme talebidir. Bunda Genel Kurulda, açıkçası,
belli bir konunun görüşülmesi değil, inceleme yapıldıktan sonra bir görüşme yapılması söz konusu.
Onun için İç Tüzük’te derhâl bunun Genel Kurula duyurulması isteniyor. Sizin Meclis araştırmasıyla
ilgili 3 tane önergeyi okutmanız… 5 tane okuyun, 6 tane okuyun, 7 tane okuyun, genel görüşme
önergelerini okuyun. Toplumu ve devleti ilgilendiren bir faaliyet. Bunu okumazsanız biz nasıl
gündeme aldıracağız? Dolayısıyla bu konuda Başkanlık Divanının muhakkak bu genel görüşme
önergelerinin bir an önce Genel Kurula duyurulmasını temin etmesi gerekiyor. Bakın, gensoruyu
okudunuz, süreye tabi. Niye çünkü İç Tüzük’te yazıyor. O zaman sizin genel görüşmeyi de muhakkak
Genel Kurulun bilgilerine arz etmeniz gerekiyor. 
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Şimdi buradan bir konuda bir bilgi edinmek istiyorum. Bilemiyorum, karşılıklı münazaraya
dönüşmez ama hükûmete bunu bildirdiniz mi, bir genel görüşme?

BAŞKAN – Az önce ben açıklamalarımda Başbakanlığa daha sonra gönderildiğini söyledim.
OKTAY VURAL (İzmir) – Gönderilmiş? Şimdi…
BAŞKAN – Daha sonra gönderileceğini söyledim.
OKTAY VURAL (İzmir) – Gönderilecek, daha gönderilmedi değil mi derhal işlemiyle ilgili?

Anlıyorum.
Şimdi, genel görüşmeyle ilgili, ben, huzurlarınıza, hem Genel Kurula hem vatandaşlarımıza

Türkiye’yi ilgilendiren böylesine önemli bir konuyu duyurmak istiyorum. Bunun duyurulması
gerekiyor. Şeffaf bir Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışması için bence genel görüşme önergesinin
burada öncelikle okunmasını temin etmeniz gerekiyor. Derhâl işlemi… 

Bakın, Meclis araştırmasında ifadede bulunmuyor ama burada “derhâl” diye söylüyor. O zaman
Başkanlığın bu derhâl işlemini yapması gerekiyor. Muhalefet olarak bizim denetim günlerimizi
alıyorsunuz. Salı günleri denetim yapılması lazım. Biraz sonra çıkacak AKP Grubu, denetim
yapılmaması… Vatandaşın hakkının, hukukunun yok edilmesine karşı muhalefet sorgu yapmasın. 

Şimdi, bu sunuşlar aynı zamanda millet tarafından da “Hangi konularda muhalefet ne istiyor?”
derken bunları da takip ediyorlar. Dolayısıyla bu genel görüşme talebinin muhakkak okunması
gerekiyor. 

Teşekkür ederim.  
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Lehte söz isteyen Nurettin Canikli, Giresun Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi

saygıyla selamlıyorum. 
Şimdi, önce şunu belirtmekte fayda var: Biraz önce de ifade edildi ama son derece önemli, bu

hüküm, bu uygulama 22’nci Dönemde başlamadı, daha önceki dönemlerde de yani Milliyetçi Hareket
Partisinin, Cumhuriyet Halk Partisinin ya da başka herhangi bir siyasi partinin geçmişte iktidar partisi
olduğu dönemlerde de  bu hüküm aynen bu şekilde uygulandı, aynen. Dolayısıyla sanki bu uygulama,
ilk kez, AK PARTİ’nin iktidar olduğu dönemlerde başlamış gibi bir algı ya da imalar söz konusu;
böyle bir durum mevcut değil. Önce onun altının çizilmesi gerekiyor, bu bir.  

MEHMET ŞANDIR (Mersin ) – Bu, çok net değil ama.  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Net yani çok net, bana göre çok net. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Araştırılırsa aksine uygulamaların olduğunu da görürsünüz.  
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İzin verirseniz…
Bakın… 
ENGİN ALTAY (Sinop) – İç Tüzük’e daha riayet edişini göreceksiniz.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Farkında mı bilemiyorum arkadaşlar ama biraz önce Sayın

Vural’ın ifade ettiği şekilde eğer yorumlanırsa ya da Engin Bey’in ifade ettiği şekilde, Türkiye Büyük
Millet Meclisi fiilen bloke edilir, çalışamaz hâle getirilebilir. Neden? Herhangi bir siyasi parti, fark
etmez herhangi bir siyasi parti grubu, her gün -örnek olarak söylüyorum- 50 tane Meclis Genel
Görüşme önergesi verebilir. Verebilir mi? Verebilir. Bir sınırlama var mı? Yok.

OKTAY VURAL (İzmir) – İç Tüzük’te “Denetim salı günleri yapılır.” deniyor, denetimi iptal
ediyorsunuz. Siz denetimi niye iptal ediyorsunuz?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İzin verirseniz. 
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Bakın yani neden böyle olduğunun da aslında gerekçesi bu aynı zamanda. 100 tane, 50 tane
genel görüşme önergesi verebilir ve uzun olabilir, yani 500 kelimeye kadar da olabilir. Bunun sadece
okunması aşağı yukarı herhâlde bir sekiz on saat sürer. Ne demek bu? Ve eğer bu yoruma göre diğer
bütün Meclisin faaliyet alanlarına giren konulardan önce eğer okunması gerekiyorsa, öyle
yorumlanması gerekiyorsa o zaman bu, fiilen Meclisin tatil edilmesi, milletin iradesinin hiçbir şekilde
hayata geçirilememesi anlamına gelir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Niye, burası milletin iradesini temsil etmiyor mu? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Kanun yapamaması, başka hiçbir şey yapamaması

anlamına gelir. Öyle değil mi? Fiilen bu mümkün. Mümkün mü? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Milletin iradesini temsil etmiyor mu? Anayasa’da benim denetim

hakkım var ya! Senin parmak çoğunluğun varsa benim de hukukum var. Hukuka, hukuka… Önce
hukuk, önce hukuk…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla böyle bir değerlendirme, böyle bir yorum
kesinlikle ne İç Tüzük’ün bu maddesine uygun ne de aynı zamanda mantığa uygun, çünkü bununla
herhangi bir dönemde herhangi bir zamanda…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hak güçlü olanın değil, haklı olanındır.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …Meclisin faaliyetlerini yürütememesi gibi fiilen

kapanması anlamına gelecek bir durum ortaya çıkabilir. Yani hiçbir arkadaşımızın ben böyle bir
meramının, böyle bir düşüncesinin, böyle bir arzusunun olduğunu düşünmüyorum ama öneri buna
yol açabiliyor. Herhangi bir siyasi parti herhangi bir zamanda bugün, yarın, on sene sonra, beş sene
sonra, üç sene sonra… Böyle bir şey olabilir mi?

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz temel kanunları istediğiniz gibi yapıyorsunuz da…
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Böyle bir önerinin savunulması mümkün olabilir mi değerli

arkadaşlar? Ayrıca biraz önce de söyledim, buradaki…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …“derhâl” ifadesi, sadece Gelen Kâğıtlar listesine

alınmaya ilişkindir, virgülden sonrasını kapsamaz. Başkanlığın tutumu doğrudur.
Hepinize saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
OKTAY VURAL (İzmir) – “Kötüye kullanılır” diye bir hak ortadan kaldırılabilir mi, yok

sayılabilir mi ya?
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Aleyhte söz isteyen Mehmet Şandır, Mersin Milletvekili.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce Heyetinizi

saygıyla selamlıyorum.
Tabii, burada, şu ortak paydayı ifade edeceğiz: Burada hukuk kuruyoruz, hukuku hukukun içinde

kalarak kurmak mecburiyetindeyiz. Buranın hukukunu İç Tüzük belirliyor. İç Tüzük gayet açık ve
net. Diyor ki: “Hükûmete ve Meclise derhâl sunulur.” Bunun bir başka anlamının olmaması lazım.
Bir başka denetim aracı olarak araştırma önergelerinin derhâl sunulması gibi bir hususu kanun koyucu
buraya koymamış ama genel görüşmenin derhâl Genel Kurula ve Hükûmete sunulması gerektiğini
bir hüküm olarak yazmış. Buna uymak mecburiyetindesiniz. Buna uymadığınız takdirde İç Tüzük’ü
ihlal etmiş olursunuz. Hukuku hukuksuzlukla, hukuka uymadan düzenlemiş olursunuz.

Değerli arkadaşlar, bizim genel görüşme talebimiz bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Bakın, iktidar
-her defasında söylüyoruz- burada Meclisin gündemini belirleyecek ama Meclisin gündemi, milletin
gündemi olmak mecburiyetinde. Bize göre, Hükûmetin getirdiği kanun tasarı ve teklifleri milletin
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öncelikli gündemi değil. Biz, şimdi, bu genel görüşme önergelerinde 2/B uygulamalarının
incelenmesini istiyoruz. Milletimiz perişan, halkımız perişan, 2/B uygulamalarından dolayı çok ciddi
bir mağduriyet var.

Bizim bu genel görüşme taleplerimizden biri Suriye. “Yaşanan Suriye krizinin, sınır
bölgelerindeki illerin ekonomisindeki olumsuz etkilerinin genel görüşmesini yapalım.” diyoruz.
“TOKİ uygulamalarının vatandaşlar nezdindeki olumsuz sonuçlarını bir genel görüşme anlamında
buraya getirelim, tartışalım.” diyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – 4+4…
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Bunlar milletin gündemi. Şimdi, milletin gündemini siz “İşte,

teamüller…” Ben bu konuda Divanın çok doğru, çok bilgiye dayalı doğru söylediği kanaatinde
değilim, aksine uygulamalar da var.

Bakınız, denge ve denetim, bu sistemin işleyişinin temel unsuru. Siz, muhalefet ve iktidar
arasında denge ve denetimi İç Tüzük’le sağlamak mecburiyetindesiniz. İç Tüzük diyor ki: “Salı ve
çarşamba günü denetim yapılacak.” Denetimi kaldırıyorsunuz parmak çoğunluğunuzla. Muhalefet
partileri Anayasa’nın kendilerine yüklediği yükümlülüğün gereği, denetimi yapacaklar. Hükûmete
sunulmadığı konusundaki bilgi de doğru olmayabilir. Bu genel görüşme önergelerinin Hükûmete
gönderildiği yönünde bir duyumum da var benim ama Meclise niye sunulmuyor? Arzu ettiğimiz
şey… Biz, yarın, bu genel görüşme önergelerimizden bir ikisinin buraya getirilmesini isteyeceğiz,
okunmadan nasıl getireceğiz değerli arkadaşlar? Dolayısıyla “Sıraya koyduk, sırası gelince
getireceğiz.” tezi doğru değil, muhalefetin engellenmesidir, İç Tüzük’ün ihlalidir. Onun için, Sayın
Başkanlığın, bu konuda İç Tüzük’e uymasını talep ediyoruz, şu andaki uygulaması İç Tüzük’e
aykırıdır. Burada bu anlayışla yürütülecek müzakereler gayrimeşru olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme önergelerinin Meclis araştırması önergelerinden ayrı

tutularak işlem görmesi iddiası üzerine yapılan usul tartışması sonrasındaki Başkanlığımızın
tutumunu açıklıyorum: 

İç Tüzük’ün 104’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre Meclis araştırması açılmasında genel
görüşme açılmasındaki hükümler uygulanır. 102’nci madde ise “Genel görüşmenin açılması”
başlığını taşımakta olup sürece ilişkin işlemler gösterilmiştir. “Açılma” ifadesi sadece görüşmeyi
kapsamamakta, gelen kâğıtlar listesine alınmadan Genel Kurulun bilgisine sunma ve gündeme girişi
de içermektedir. Gündemin altıncı kısmında araştırma ve genel görüşme önergelerinin birlikte yer
alması, yerleşik teamül olarak her birleşimde sınırlı ve belirli sayıda önerge okutulması da göz önüne
alındığında Başkanlığımızın tutumunda bir değişiklik olmamıştır. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, yani, tabii ki o kürsüden…
BAŞKAN – O zaman, oylayalım Sayın Şandır istiyorsanız, yapacağım bu, benim başka

yapabileceğim bir şey yok ki. Şimdiye kadar yapılan uygulama karşısında…
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Yani oylamayla eğriyi doğrultamayız. Parmak çoğunluğuyla

hukuku doğrultmamız yanlıştır.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Yani oy tehdidiyle ilgili, sizin takdirinizdir. 
BAŞKAN – Hayır, şimdi, yani ne yapmamı?.. Ne yapmamız gerekiyor? Bugüne kadar bu

uygulama…
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Yarın genel görüşme önergelerimizin gündeme alınması için

Danışma Kurulu alacağız. Burada okunmadan bunu nasıl sağlayacağız? 
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NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Yapabilirsiniz, bunda bir engel yok. 
BAŞKAN – Ama şimdiye kadar bu uygulama devam ederken, hiç kimse sesini çıkartmadan

gelmişken, niye bugün yapılıyor, anlaşılmış değil yani? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Anladım da, niye İç Tüzük’ü dikkate alıp uygulama

yapmıyorsunuz da…
BAŞKAN – Biraz önce Sayın Canikli açıkladı, “bundan önceki iktidarlar döneminde” dedi

-iktidar ismi vermeden- tüm dönemlerde geldiğini söyledi ki uygulama da o şekilde. 
ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sizi bundan önceki iktidarlar değil, İç Tüzük bağlar.
BAŞKAN – Örneklerini getirelim o zaman, okutalım burada teker teker.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Bizim için, toplumun önemli gündem konusu olan konuların

Genel Kurulda görüşülmesi… Bunun yolu genel görüşme önergesi. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Burada bir engel yok Sayın Başkan.
OKTAY VURAL (İzmir) – Yani Oslo’nun konusu mu önemli, milletin konusu mu önemli?

Büyükşehrinkini alacaksınız da, Oslo’daki görüşmelerdeki mutabakatları buraya getiriyorsunuz da…
BAŞKAN – Ben de açıklamayı yaptım, sıraya koydum üçer üçer. Geçmişten bu tarafa okunduğu

gibi bundan sonra da okunacak diye.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Buyurun.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, şu suçlamanın altında kalırsınız. 
BAŞKAN – Niye kalayım canım? Lütfen…
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Suçlamanın altında kalırsınız.
BAŞKAN – Hayır, ben değil, şimdiye kadar tüm uygulamaların altında kalınacaksa, herkes kalır

yani Sayın Şandır.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İç Tüzük ihlali yapıyorsunuz, İç Tüzük ihlali yaparak devam

edeceğiniz müzakereler gayrimeşru olur. 
BAŞKAN – Sayın Şandır, İç Tüzük ihlali diye kastettiğiniz şey, ilk defa bugün yapılmış olsa,

tamam, doğru. Bir ihlal varsa bunun altında ben kalırım… 
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, günde 10 tane adam öldürülüyor, adam

öldürmek meşru mu peki?
BAŞKAN – Ancak, eğer bu uygulama geçmişten bugüne kadar devam ediyorsa o zaman…
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Tersi var burada, karşı uygulamalar var Sayın Başkanım,

inceleyin göreceksiniz.
BAŞKAN – Ama teamülü konuşuyoruz biz, şimdiye kadarki uygulamaları konuşuyoruz,

çıkartalım onları o zaman.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Teamül, sizin ifadenizle “teamül”. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, teamül, yasanın olmadığı yerde geçerli.
BAŞKAN – O zaman bu İç Tüzük ihlalinin altında her iktidar ve her başkan vekili, her Türkiye

Büyük Millet Meclisi Başkanı kalır yani.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim biz,  bugün denetim günü, denetim yapılsın istiyoruz, millet

adına denetim yapılsın istiyoruz.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Yani denetim yapılması teamül değil mi? Ona niye itiraz

etmiyorsunuz? Biraz sonra iktidar grubunun grup önerisi…
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, açıklamalarınız tatmin etmedi Genel

Kurulu. 
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Yani bu gerekçeniz doğru değil efendim.
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Madem emsal var, “Okutabiliriz.” dediniz, onları okutun. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – O emsalleri getirin, okutun.
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Emsal getirin, okutun.
BAŞKAN – Getirelim emsalleri.
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Okutun Sayın Başkan.
MEHMET GÜNAL (Antalya) -  Sayın Başkan, karar veriyorsunuz ama usul hakkında, ara verin

bir bakın. 
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sıklıkla yapılırsa meşru mu olur Sayın Başkan?
BAŞKAN – Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.54
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.18

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu) 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16’ncı Birleşiminin Üçüncü
Oturumunu açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş dönemlerde de genel görüşme önergelerinin Başkanlığa
sunulmasının hemen ardından Genel Kurulda okutulmadığı ve derhâl Başbakanlığa bildirilmediği
görülmektedir. 

Örneğin, 21’inci Dönemde (8/18) esas numaralı Genel Görüşme Önergesi Başkanlığa 01/3/2001
tarihinde sunulmuş, Genel Kurulun 22/3/2001 tarihli Birleşiminde okunmuş ve Başbakanlığa
27/3/2001 tarihinde gönderilmiştir. 

Diğer bir örnek ise, yine aynı dönemde (8/20) esas numaralı Genel Görüşme Önergesidir. Bu
önerge de 25/9/2001 tarihinde Başkanlığa gelmiş, 09/10/2001 tarihinde Genel Kurulda okutulmuş ve
12/10/2001 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.

Benzer şekilde diğer dönemlerde de benzer uygulamalar görülmektedir.
OKTAY VURAL (İzmir) – Peki, şimdi Başbakanlığa gönderildi mi efendim bunlar?
BAŞKAN – Zaten ben açıklamamda söyledim Sayın Vural “Gönderilmedi.” diye. Biraz önce

soruldu, gönderilmediğini söyledim ben size. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Peki, Sayın Başkanım, anlaşılan tutumunuzda bir değişiklik

olmayacak.
BAŞKAN – Evet.
OKTAY VURAL (İzmir) – Şimdi, İç Tüzük’ün 104’üncü maddesine göre bu “derhâl” konusunu

gelen kâğıtlara izafe ettiğiniz anlaşılıyor ama 5 Kasım Pazartesi günlü gelen kâğıtların içerisinde de
yok. 

BAŞKAN – O da yok, doğru. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Yok.
BAŞKAN - Doğru efendim.
OKTAY VURAL (İzmir) – O zaman bu konuda da bir…
BAŞKAN – Okunduğu gün alınıyor efendim, okunduğu gün.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim?
BAŞKAN – Okunduğu gün alınıyor derhâl. 
OKTAY VURAL (İzmir) – “Derhâl” o zaman… 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Benim söylediğimi söylüyor.
OKTAY VURAL (İzmir) -  Şimdi, biraz önce Nurettin Bey dedi ki: “Derhâl gelen kâğıtlara

alınması gerekiyor.”
BAŞKAN – Sayın Vural, biraz önceki açıklamalarımız onu da kapsıyor, yani Türkiye Büyük

Millet Meclisinde bugüne kadar aynı uygulama yapılmakta. Yani bugün…
OKTAY VURAL (İzmir) – Şimdi, sizin lehinizde konuşan…
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Benim söylediğimi söylüyor, benim açıklamam. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, bunun derhâl gelen kâğıtlara alınmaması İç Tüzük’e

aykırı değil mi? 
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BAŞKAN – Sayın Vural, bugün bu konuda farklı bir uygulama yapılmış değil, ben onu anlatmak
istiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Peki, ben aynı şekilde şu soruyu soruyorum: Biraz önce örneklerini
verdiniz. Bu genel görüşme ya da Meclis araştırması talepleri derhâl gelen kâğıtlara alınmamış mı? 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Alınmamış.
OKTAY VURAL (İzmir) - Alınmamışsa, o zaman…
BAŞKAN – Alınmamıştır, evet.
OKTAY VURAL (İzmir) - Nasıl alınmamış?
BAŞKAN – Okunduktan sonra diyorum, okunmasıyla birlikte diyorum.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, öyle bir şey olur mu?
ENGİN ALTAY (Sinop) – Hayır Başkanım, yanlıştır.
OKTAY VURAL (İzmir) –Öyle bir şey olur mu canım ya? O ancak gündeme alınmasıdır.
BAŞKAN – Maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugüne kadar aynı uygulamalar onlar

için de geçerli efendim.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, o gündeme alınmasıyla ilgili husustur, şu gündem

listesine girmesiyle ilgili husustur. Okunmadan…
BAŞKAN – Kaldı ki biraz önce açıklamalarımda da söyledim “Zaten grup önerisiyle de

getirebilirsiniz.” diye. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan...
BAŞKAN – Buyurun.
OKTAY VURAL (İzmir) – Ben Başkanlığın yaptığı uygulamadan bahsediyorum, diyorum ki…

Bakın, İç Tüzük açık, diyor ki: “Derhâl gelen kâğıtlarda yayınlanır.” Değil mi?
BAŞKAN – Sayın Vural, ben de aynı şeyi söylüyorum, ben de diyorum ki derhâl yapılmadı

şimdiye kadar tüm uygulamalarda, teamül hâlinde bu şekilde.
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, siz bildirilmemiş…
BAŞKAN – Yani, bugün farklı bir uygulama yok bu konuda.
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, hayır, hayır, gelen kâğıtlarla ilgili bir şey konuşmadınız.
BAŞKAN – Evet, gelen kâğıtlarla ilgili söylüyorum, deminden bu tarafa konuştuğumuz gelen

kâğıtlarla ilgili.
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, bildirilme işini söylediniz siz, Genel Kurula bildirme işini

söylediniz.
BAŞKAN – Siz sordunuz, ben de cevap verdim derhâl…
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, siz Genel Kurul ve hükûmete bildirme tarihlerini verdiniz,

gelen kâğıtlarda yayınlanma ifade etmediniz.
BAŞKAN – Sayın Vural, uygulama, Genel Kurulda okunduğu gün gelen kâğıtlara alınıyor ve

daha sonra da, evet, hükûmete bildiriliyor.
OKTAY VURAL (İzmir) – Öyle bir şey olur mu? Sayın Başkan, böyle bir şey olur mu canım?

Ya İç Tüzük… Böyle bir teamül olmaz.
BAŞKAN – Tartıştığımız şey aynı işte, onu söylüyorum ben.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Sonra da Genel Kurula bilgi verir.
BAŞKAN – Maalesef teamül bu, geçmişten…
OKTAY VURAL (İzmir) – İyi bak. 
Sayın Başkan, biz diyoruz ki… Okunmaması konusunu tartışırken, şimdi siz gelen kâğıtlara bile

yazmam diyorsunuz.
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BAŞKAN – Yazmam demiyorum Sayın Vural, lütfen… Niye öyle söylüyorsunuz ki?
OKTAY VURAL (İzmir) – Öyle diyorsunuz.
BAŞKAN – Hayır, öyle demiyorum ben.
OKTAY VURAL (İzmir) – Öyle diyorsunuz.
BAŞKAN – Benim sözlerim açık.
OKTAY VURAL (İzmir) – Öyle diyorsunuz.
BAŞKAN – Bu, 24’üncü Dönemde, bugün uygulanan bir hadise değil; 23’üncü Dönemde,

22’nci Dönemde, 21’inci Dönemde, 20’nci Dönemde, geriye doğru ne kadar giderseniz…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, hayır, hayır, hayır, öyle değil. Bakın, bu konuda -

Nurettin Bey hatırlar- gelen kâğıtlarda basılmadığı için burada tartışma oldu, sonra siz orada gelen
kâğıtlarda bastınız, ondan sonra görüşülebildi.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bakın, Sayın Başkan, uygulama…
OKTAY VURAL (İzmir) – Yok öyle şey. Gelen kâğıtlarda derhâl bastırma zorunluluğunuz var.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Uygulama gelen kâğıtlar listesi dâhil eskiden olduğu gibi,

hiç değişen bir şey yok.
OKTAY VURAL (İzmir) – Gelen kâğıtta yok.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – 21’inci Dönemde nasılsa şu anda da öyle.
BAŞKAN – Okunduğu gün gelen kâğıtlara alınıyor.
OKTAY VURAL (İzmir) – Bakın, Nurettin Bey, siz dediniz ki: “Derhâl gelen kâğıtlara alınması

lazım.” İşte, pazartesi günkü gelen kâğıtlar, yok. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bakın, ben şunu söylüyorum: 21’inci Dönemde, 20’nci

Dönemde nasılsa bugün de öyle. Gelen kâğıtlar listesine alınması da dâhil olmak üzere söylüyorum. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Canikli, siz biraz önce kürsüden dediniz ki: “Derhâl olan gelen

kâğıtlardır.” Şimdi sözünüzden cayıyor musunuz? Cayıyor musunuz sözünüzden?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Vural, o benim kanaatim, o benim görüşüm. 
BAŞKAN – Evet, Sayın Vural, teşekkür ediyorum. Konu yeterince açıklanmıştır. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, bizim önergelerimize ambargo koyamazsınız!
BAŞKAN – Hayır, ambargo koyan yok efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Siz gelen kâğıtlarda yayınlatmayarak bizim denetim yetkimizi fiilen

kısıtlıyorsunuz, yok sayıyorsunuz. Gelen kâğıtlara basmak zorundasınız. Bu, İç Tüzük’ün amir bir
hükmüdür. Okuyup okumamayla ilgili bir teamülden bahsettiniz ama derhâl kâğıda basmak
zorundasınız. Milletten niye saklıyorsunuz? Meclisten niye saklıyorsunuz?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural. 
Milletten hiçbir şey saklanmıyor. Geçmişten gelen teamül neyse devam ediliyor. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Geçmişle ilgili değil. Gelen kâğıtlarda, gösterin bakalım, geldiği

zaman…
BAŞKAN – Gensoruların görüşme günleri Danışma Kurulunca daha sonra belirlenerek

oylarınıza sunulacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, gelen kâğıtlarla ilgili uygulamayla ilgili usul tartışması

istiyorum. 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhinde. 
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ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Lehte. 
ENGİN ALTAY (Sinop) – Lehte. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte. 
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Lehte. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Aleyhinde.
BAŞKAN – Ama lehte aleyhte söz alıp da herkesin de lehte aleyhte konuşması gerekir yani

burada Başkanlık eleştirilirken…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkanım, irademize ipotek koymayın. “Aleyhte” diye

kaldırdım. 
BAŞKAN – Hayır, Sayın Günal, niye çağırıyorsunuz ki? Anlaşılıyor sözünüz. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, niye bağırıyorsunuz? Bizim ne konuşacağımıza siz niye

karar veriyorsunuz? “Aleyhte” diye söz istedik. 
BAŞKAN – Ama yapılanda samimi olmak gerekir yani. Onu da söylemek hakkımız yani, kusura

kalmayın lütfen. Siz çıkacaksınız…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Evet, görüyoruz samimiyeti! Sırayı doldurup doldurup teşekkür

edip inenlere bir şey demiyorsun ama değil mi?
OKTAY VURAL (İzmir) – Milletvekillerinin samimiyetini test edecek konumda değilsiniz!
BAŞKAN – Evet, lehte yazıyorum efendim. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – “Aleyhte” diye ben en önce kaldırdım. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Siz milletvekilinin samimiyetini nasıl test edersiniz?
BAŞKAN – Siz Başkanlığın samimiyetini test…
OKTAY VURAL (İzmir) – Önce siz samimi olun!
ENGİN ALTAY (Sinop) – Tutanaklara bir bakın, önce ben söz istedim. 
BAŞKAN – Evet, aleyhte başka, Sayın Günal’dan sonra?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte Sayın Başkan. 
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Lehte. 
ENGİN ALTAY (Sinop) – İlk lehte ben istedim, tutanaklara bakın. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bu grup ilk önce istedi. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, 4 arkadaş bu gruptan ilk önce istedi. 
BAŞKAN – Evet, Sayın Nurettin Bey. Başka? 
Evet, usul tartışmasında lehte söz isteyen Nurettin Canikli, Giresun Milletvekili, buyurun.

(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
2.- MHP Grubu adına verilen genel görüşme önergelerinin Gelen Kâğıtlarda derhâl

yayınlanması gerektiği hâlde yayınlanmadığı gerekçesiyle Başkanlığın tutumu hakkında
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şimdi, biraz önceki tartışmada arkadaşlarımız bu uygulamanın gerçekten eskiden beri bu şekilde

yürütülegeldiğinden emin olmak istediler. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – O net değil Nurettin Bey. Aksi uygulamalar var, ben bulup

onları getireceğim. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İzin verin.
Somut olarak, biraz ara verildi.
OKTAY VURAL (İzmir) – İki tane buldun, topu topu iki tane buldun. 
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NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Efendim, iki tane, yani…
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Yani aksi uygulamalar içinde…
OKTAY VURAL (İzmir) – On üç yılda iki tane buldular. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Çünkü genel görüşme önergesi çok fazla kullanılan bir

mekanizma değil biliyorsunuz. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, aksi uygulamaları buraya getirdiğimizde ne

diyeceksiniz?
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla olduğu kesin. Tartışmasız bir şekilde, benim

biraz önce ifadeye etmeye çalıştığım tarzda ve onu doğrulayacak şekilde, önceki dönemlerden beri
aynı uygulamanın devam ettiği çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Doğru değil. Aksi uygulamaların örneğini getireceğim şimdi. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Burada herhangi bir tereddüt, tartışma söz konusu değil.

Yani son 22’nci , 23’üncü Dönemde yeni bir uygulama başlatılmamıştır bu konuda. Orada herhangi
bir problem yoktur. Sadece bu konuda değil, aynı zamanda gelen kâğıtlara alınma konusunda da
herhangi bir farklı uygulama söz konusu değildir. Geçmiş dönemlerde de aynı uygulama, gelen
kâğıtlara alınma itibarıyla bu şu anda uygulandığı şekilde yürütülegelmiştir. Bir farklılık, farklı
durum, arada bir değişiklik söz konusu değildir. Benim söylediğim şu: Bakın, oradaki “teknik”
ifadesiyle “Gelen kâğıtlara alma” ifadesi Başkanlığın okunduktan sonra alma uygulamasıyla
örtüşmemektedir. Bu ikisi farklı şey. Neden farklı? Çünkü gelen kâğıtlara atfedilen içerik farklıdır,
ondandır. Yani aslında Meclis Başkanlığınca her gün gelen kâğıtlara alınır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Almıyor, almıyor.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Fiilen alıyor aslında, bakın, fiilen alıyor. Bu benim

yorumum, benim kanaatim. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Hayır. Ama teknik anlamda, okunduktan sonra alıyor. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Olur mu ya? Okunduktan sonra alınır mı?
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Fakat ben şunu söylüyorum: O sıraya konulması dahi bu

gelen kâğıtlar listesine alınma anlamına gelir. Benim yorumum, kanaatim bu şekilde. Dolayısıyla
102’nci maddedeki bu şart, bu yönüyle, “derhâl” ifadesiyle yerine getirilmiş olmaktadır yani sunma
sırasına giriyor, Başkanlığa veya Genel Kurula sunulma sırasına giriyor -önemli olan budur- işlem
sırasına giriyor. “Derhâl” kelimesiyle bu yerine getirilmektedir. 

Dolayısıyla, bu anlamda, biraz önce Sayın Vural’ın söylediği noktada herhangi bir çelişki söz
konusu değildir. Benim açıklamalarımda da çelişki söz konusu değildir. Yani Başkanlığın buna
yüklediği, gelen kâğıtlara yüklediği anlam ile benim kastettiğim anlam farklıdır. Benim kastettiğim
anlam sadece sıraya sokulmasıdır, işleme alınmak üzere sıraya sokulmasıdır. Bu da yapılıyor zaten
ama Başkanlığın yorumladığı, uyguladığı anlamıyla -aynen öyle, uyguladığı anlamıyla- okunduktan
sonra, Genel Kurula sunulduktan sonra gelen kâğıtlar listesine alınmaktadır. Durum budur. Bu
noktada da Başkanlığın uygulaması doğrudur.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Aleyhte söz isteyen Mehmet Günal, Antalya Milletvekili. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Sayın Vural, Sayın Günal istedi. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Vural’a sıramı devrediyorum, sonrakinde ben söz alacağım.
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BAŞKAN - Oktay Vural, İzmir Milletvekili, buyurun.
OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, şüphesiz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta şunu

ifade etmeliyim ki büyükşehir belediye yasasıyla milletin seçme hakkını yok eden, köyünü ortadan
kaldıran ve bölgesel yönetimlerin önünü açan bir tasarının görüşülmesinin ne kadar ötelenirse
milletimiz için o kadar hayırlı olduğunu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla, hayırsız
olan bir işin Meclis Genel Kurulunda görüşülmemesini arzu ediyorum. 

Bu konu doğrudan doğruya İç Tüzük’ün amir hükmü. Diyor ki İç Tüzük’te: “Genel görüşme
istemi derhâl gelen kâğıtlar listesine alınır.” Biraz önce Sayın Nurettin Canikli bu “derhâl”
kelimesinin gelen kağıtlarla ilgili olduğunu ama Genel Kurula sunumla ilgili olmadığını söyledi.
Şimdi, Sayın Canikli, yani ya şimdi söylediğiniz yanlış ya daha önce söylediğiniz yanlış. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – İzah ettim Sayın Vural, izah ettim.
OKTAY VURAL (Devamla) - Dolayısıyla derhâl gelen kâğıtlara alınması lazım. Neden gelen

kâğıtlara? Çünkü milletvekilleri neyin gelip gelmediğini öğrenmek istiyor.
Bakın, gensoru önergeleri hemen alınmış. Bakın, alınmış hemen. 6 tane gensoruyu hemen almışlar

pazartesi günkü. Dolayısıyla, milletvekillerinin bu konuda Meclis Genel Kuruluna sunulan araştırma
önergeleri, soru önergeleri, bunların hepsinin alınması gerekiyor. Milletvekilinin haberi olacak. 

Şu gündeme alınıp alınmama konusu okunmadan sonradır zaten. Gündemde olmayan bir
konunun görüşülmesi mümkün değil. Onun için, bu okunacak gündeme alınacak ki biz de bunun
görüşülmesini isteyeceğiz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Grup önerisi getirebilirsiniz.
OKTAY VURAL (Devamla) - Siz bir kanun teklifini gündeme almadan burada görüşülmesini

temin edebilir misiniz? Yapamazsınız. Yapamazsınız.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Danışma Kurulu grup önerisi getirebilirsiniz.
OKTAY VURAL (Devamla) - Yapamazsınız. Gündemde olmayan bir konuyu görüşemezsiniz. 
O bakımdan, Sayın Başkan şunu söyledi, dedi ki: “Derhâl kâğıtlarda yayınlanmadı.” Biraz önce

ifade ettiğiniz hangi konu gelen kâğıtlarda yayınlanmamış da ne zaman yayınlanmış? Burada
okunduktan sonra olur mu? “Derhâl” diyor. Sizin için “derhâl” bir yıl sonraysa, altı ay sonraysa, üç
ay sonraysa… Millet, niye atanamayan öğretmenlerin sıkıntısıyla ilgili verdiğimiz bir genel görüşme
talebini burada dinlemesin? Niye perişan olan çiftçilerin, hayvancıların durumunu öğrenemesin?
Muhalefetin de ne yaptığını öğrenmek istiyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Grup önerisi getirebilirsiniz Sayın Vural.
OKTAY VURAL (Devamla) - Buradaki gündemde yer alan hususlar dışında, bunlarla ilgili

olarak bu genel görüşmelerin gelen kâğıtlara gelmesi milletvekiline saygının gereğidir. Bu
milletvekilleri nereden öğrenecek neyin ne olduğunu? 

Bu bakımdan, uygulama yanlıştır. Derhâl kâğıtlara basılmasını temin edin bunların, derhâl.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OKTAY VURAL (Devamla) – Derhâl basılmasını temin edin ve bugünkü gündemde de yoksa

Sayın Başkan, pazartesi günkü gelen kâğıtlarda yok. Salı günkünde var mı, yok mu? İnternet
sayfasında yok zaten. Salı günü ne geldi, ne bitti bilmiyoruz. Yok. Milletvekilleri biliyor mu? Biliyor
musunuz arkadaşlar? (MHP sıralarından “Bilmiyoruz.” sesleri) Kapalı kapılar ardında Meclis
çalışması yapılmaz. 

O bakımdan, bu uygulama yanlıştır. Derhâl, gelen her türlü milletvekili müracaatının gelen
kâğıtlara basılması gerekmektedir. 

Arz ederim.
Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Vural.
Lehte söz isteyen Ahmet Aydın…
ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, tutanakları inceletmeniz gerekir. 61’e göre söz, istem

sırasına göre verilir. Tutanaklarda bu açıktır. Herkesten önce ben söz istedim. Bu bir söz gasbıdır.
Lehte Sayın Ahmet Bey’e söz veremezsiniz.

BAŞKAN – Sayın Altay, sizi aleyhte yazdık.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Olmaz Başkanım, ben lehte söz istedim. Tutanaklar var burada.
BAŞKAN – Ama genel uygulama bir lehte, bir aleyhte söz olarak veriliyor.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkanım, tutanaktan daha büyük bir şey var mı burada sizi

bağlayan, bizi bağlayan? Yok.
BAŞKAN – Hayır, tutanaklara da bakalım ama aleyhte ikinci…
ENGİN ALTAY (Sinop) – Lütfen, ara verin, tutanaklara bakın. Göreceksiniz, ben herkesten

önce söz istedim. Sözümü de kimseye yedirmem.
BAŞKAN – Anladım da Sayın Altay, ne anlatmak istiyorsunuz, anlaşılır gibi değil ki.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Nasıl?
BAŞKAN – Burada ikinci sırada sizi çağıracağız. Aleyhte söz isteyen…
ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkanım, lehte üç konuşmacıya söz verebiliyor musunuz, lehte?
BAŞKAN – Ama lehte söz istedi.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Nasıl? Üçüncü konuşmacıya mı vereceksiniz? Benim sıram

var, sadece biz değiştik. Önce Sayın Oktay Vural… Beni çağırmadınız mı az önce?
ENGİN ALTAY (Sinop) – Lehte 2 tane söz verirsiniz. Lehte benim. Tutanaklara bakmadan Sayın

Aydın konuşamaz, asla.
BAŞKAN – Ama Sayın Günal’ın yerine ben Sayın Vural’ı çağırdım sanki.
OKTAY VURAL (İzmir) – Ben istedim zaten efendim. Usul tartışmasını isteyen benim,

“Aleyhte.” diyen benim zaten.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakın, lütfen, doğru dürüst yönetin. Böyle bir şey olmaz.
BAŞKAN – Ne demek Sayın Günal? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Milletvekilimiz devretti.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tabii yani şimdi çağırdınız.  Sadece sıramızı becayiş yaptık. 
BAŞKAN - Bu işi niye şahsileştiriyorsunuz ki Sayın Vural? 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Şimdi de diyorsunuz ki: “Aleyhte verdim.” Böyle bir şey olur

mu yahu?
BAŞKAN – Kendi aranızdaki bir tartışmadan dolayı hemen “Bu işi doğru dürüst yönetiyorsunuz…”
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Yahu Başkan, aleyhte ben istedim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Evet, doğru dürüst… AKP’nin Grup Başkan Vekilinin hakkı mı var?
BAŞKAN – Sayın Vural, yani çok çağırmakla bu işler çok iyi hallolur zannetmeyin yani,

istediğiniz kadar bağırın.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir defa grup başkan vekilinin hakkı mı var? Milletvekilinin

yok mu? Olur mu böyle bir şey?
BAŞKAN – Yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulunun yüksekliği çok fazla,

istediğiniz kadar bağırabilirsiniz yani. Lütfen ama…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, tutanaklara bakın.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkan, tutanaklara bakın.
BAŞKAN – Kendi aranızda anlaşın, ona göre söz vereyim ben.
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ENGİN ALTAY (Sinop) – Bu gibi hâllerde tutanaklara bakılır.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben “Aleyhte.” diye el kaldırdım, o da “Lehte.” diye el kaldırdı.

Lehte, burada arkadaşımız kaldırdı.
BAŞKAN – Kendi aranızdaki anlaşmazlıkları niye Başkanlığa yansıtıyorsunuz ki?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ne anlaşması? Ben “Aleyhte.” dedim, o da “Lehte.” dedi. Size

ne nereye konuşacağımız?
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bu kadar tartışmaya gerek yok, tutanaklara bakınız.
BAŞKAN – Yani çok bağırmakla da çözülecek bir iş değil yani, lütfen, sakin olalım.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Ben esas lehte konuşacağım Başkan yani esas, harbî yani.
MEHMET GÜNAL (Antalya) –  Sayın Başkanım, bakın siz ne dediniz? 
BAŞKAN – Bırakın televizyonları başında bizleri izleyenleri, Genel Kurul Salonunda bizleri

izleyen milletimiz var yani, lütfen…
MEHMET GÜNAL (Antalya) –  Sayın Başkanım, bakın arkadaşımız “Lehte.” deyince dediniz ki:

“Siz lehte…”
BAŞKAN – Tutanakları getirteceğim ben. Önce lehte söz vereyim.
Sayın Aydın…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakın, aynen şöyle dediniz…
ENGİN ALTAY (Sinop) – Bir dakika… İş işten geçmiş olur Sayın Başkan.
BAŞKAN – Niye iş işten geçsin Sayın Altay? Sizden mi öğreneceğiz biz bu işi?
ENGİN ALTAY (Sinop) – Lehte söz veremezsiniz.
BAŞKAN – Aleyhte söz istediniz siz. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)
ENGİN ALTAY (Sinop) – Hayır…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakın tutanaklara…
BAŞKAN – Bakayım tutanaklara… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhte istemedi. Zorla mı aleyhte konuşturacaksınız ya!
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Başkanım, aleyhte ben istedim, lehte Engin Bey istedi.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, ayıp yahu!
BAŞKAN – Sayın Altay, ortada “ayıp” diye bir şey varsa sizin tarzınız, sizin konuşma tarzınız.

Eğer ortada ayıp diye bir şey varsa. Bu ayıp, çirkin kelimeleri kullanmak niye yani Türkiye Büyük
Millet Meclisinde! Bir milletvekiline yakışacak bir şey mi!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ben burada bir hak ihlaline uğramışken siz nasıl oraya tutanaklara
bakmadan söz verirsiniz? Veremezsiniz Sayın Başkan!

BAŞKAN – Sayın Altay, burada partinizin Kâtip Üyesi var.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Tutanağa bakacaksın Başkan, tutanağa!
BAŞKAN – Bağırma lütfen Sayın Altay, oturun. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan…
BAŞKAN - Arkadaşlar, sayın milletvekilleri, bağırmakla çağırmakla hiçbir şey halledilmez.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, siz dediniz ki…
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Bakın, tutanağa bakın Sayın Başkan. Kendiniz aynen şöyle

dediniz: “Lehte isteyip aleyhte konuştunuz.” dediniz. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – “Aleyhte konuşmayın.” dediniz.
BAŞKAN – Bakacağız, tamam. Niye çağırıyorsunuz? Onu söylüyorum ben, bakacağız.
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Bakın tutanağa.
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ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Benim “aleyhte” hakkım nereye gidiyor?
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Grup Başkan Vekilinin hakkı mı var, her seferinde…
BAŞKAN – Anladım da tutanak hemen gelmiyor ki. Niye bağırıyorsunuz, niye çağırıyorsunuz? 
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sen benim hakkımı nasıl gasp ediyorsun? Ben önce istedim, bak tutanağa.
BAŞKAN - Beş dakika ara veriyorum. Ara verdikten sonra tutanaklara bakabilirim. Nerede

bakacağım ben tutanaklara!
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Kendiniz söylediniz ya! Kendiniz söylediniz “Lehte niye

istiyorsunuz?” diye!
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, aleyhte ben istedim. Lehte Engin Bey istedi.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Tutanaklara bakmadan buraya söz vermeniz doğru değil, o koltuğa yakışmaz!
BAŞKAN – Sayın Altay, siz söylediklerimi anlıyor musunuz bir defa öncelikle?
ENGİN ALTAY (Sinop) – Anlamıyorum!
BAŞKAN – Anlamıyorsunuz.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Siz üç kere lehte söz vermeyeceksiniz!
BAŞKAN – “Ara vereceğim, tutanaklara bakacağım.” diyorum. Yine aynı şeyi yapacağım ben. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – O zaman niye konuşuyor? Orada, konuşmacı niye duruyor?
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Konuşmacı niye duruyor! Bitti lehteki.
BAŞKAN - Siz aleyhte istediniz çünkü.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bitti lehteki…
ENGİN ALTAY (Sinop) – Bitti lehte konuşmacı. Üç defa lehte…
BAŞKAN – Vallahi, zaman geçirmekse maksadınız, istediğiniz kadar çağırın, istediğiniz kadar

konuşun. Orada serbestsiniz Sayın Altay. Millet izliyor, millet! Yazıktır, yazık!
ENGİN ALTAY (Sinop) – O ne demek?
BAŞKAN – Yazıktır tabii.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Şimdiye kadar konuşmuştu bıraksaydınız. 
ENGİN ALTAY (Sinop) – Başkanım, siz üç defa lehte söz verebilir misiniz?
BAŞKAN – “Tutanaklara bakacağım, ara vereceğim.” diyorum. Siz orada çağırıp duruyorsunuz

ki kendi konuştuklarınızı kendiniz duymuyorsunuz. Kusura kalmayın, lütfen.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Ama Beyefendiyi çağırdınız kürsüye.
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan, benim konuşmamı… 
ENGİN ALTAY (Sinop) – Yok senin konuşman kardeşim! Nerede var senin konuşman!
OKTAY VURAL (İzmir) – Tutanağa baksanız Sayın Başkan.
BAŞKAN – Sayın Aydın, lütfen oturun. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum, tutanaklara bakacağım.

Kapanma Saati: 17.36
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.48

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu) 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16’ncı Birleşiminin
Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Tutanağı okuyorum:
“Sayın Vural - Sayın Başkan, gelen kâğıtlarla ilgili uygulamayla ilgili usul tartışması istiyorum.
Başkan - Buyurun Sayın Vural.
Sayın Vural – Aleyhinde.
Ali Rıza Öztürk – Lehte.”
Sırasıyla okuyorum.
“Engin Altay - Lehte.
Nurettin Canikli – Lehte.
Ahmet Aydın – Lehte. 
Mehmet Günal – Aleyhte.”
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Buna göre verin işte efendim.
BAŞKAN – Dolayısıyla ,Sayın Canikli 4’üncü sırada olmasına rağmen verdik, tabii ki konuşmuş

oldu lehte.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ötekini de verecektiniz itiraz etmeseydik.
BAŞKAN – 6’ncı sırada Sayın Günal sizinki, sizinki hiç yok bir defa.
3’üncü sırada Sayın Altay.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir saniye… Bir saniye…
Nasıl yokmuş benimki? Ne yazıyor? Ben herkesten önce istedim ama aleyhte kaç tane var

baktınız mı? 
BAŞKAN – Ama 6’ncı sırada sırasıyla buradaki listeye göre.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir saniye…
Buradan bakar mısınız? Sizin bu tutanağınız… Herkesten önce Sayın Vural söyleyince ben

söyledim, bir. Bir de lehinde isterse 10 tane isteyebilir, aleyhte kaç kişi görünüyor tutanağınızda?
BAŞKAN – Aleyhte 2’nci sırada, doğru.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – E, tamam. Yani hemen, burada yeniden başlıyorsunuz Sayın

Başkanım, böyle bir şey olur mu ya?
BAŞKAN – Tamam, konuşularak çözülür bunlar ama yüksek sesle konuşmanıza gerek yok. Hep

söylüyorum yani çözülecek konular bunlar.
Lehte Ali Rıza Öztürk, sıraya göre.
Buyurun.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Ben Engin Altay’a devrediyorum. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Devir olmaz Sayın Başkanım. 
ENGİN ALTAY (Sinop) – Konuşmuyor. Peşinde ben varım zaten, “Konuşmuyorum.” dese de

ben çıkacağım. 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Altay. Tamam.

– 488 –

murat 122–124

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012 O: 4



AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ondan sonra ben varım Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Hayır Sayın Aydın, sizden önce, lütfen.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – 3 tane yok Ahmet Bey, Tüzük’e bak Tüzük’e! 3 tane yok, 2 tane var.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Altay.
Tabii, sözü lehte istediniz biliyorsunuz.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Lehte istedim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN – Ben de hatırlatıyorum Sayın Altay.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, demin de dedim ki: “Başkanın yapabileceği bir şey

yok.” Burada on yıldan beri süregelen bir yanlış iş yapılıyor. Şimdi, Başkanların oturdukları yerden,
yanındaki iki Başkanlık Divanı üyesiyle bu Mecliste istedikleri gibi bir tasarrufa da hak ve
salahiyetleri yok. Bu sebepledir ki İç Tüzük’te Danışma Kurulu diye bir müessese var, İç Tüzük’te
Başkanlık Divanı diye bir müessese var, hepsinin altında da kırmızı plakalı arabaları var, bunlar ne
işe yarar? Ve ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı makamı, müessesesi var. Şimdi,
bunların da hemen hemen hepsi hukuk fakültesi mezunu. Tabii genel bir tartışma vardır, “Hukuk
fakültesinden mezun olmakla hukukçu olunmaz.” diye. 

Şimdi, hukuk işi yorum işidir. Kanun koyucunun koyduğu yazılı bir belgeyi, metni her neyse,
çeşitli şekillerde yorumlamak mümkün yanlış algı da mümkün. Nitekim Ahmet Günal tutanaklara
göre en son söz istemiş ama Sayın Başkan biraz önce ilk sözü Ahmet Günal’a verdi. Demek ki oradan,
oturduğunuz yerden buradaki olayı doğru tespit edemiyorsunuz. Ancak…

MEHMET GÜNAL( Antalya) – Mehmet, Mehmet.
ENGİN ALTAY (Devamla) – Mehmet Günal, özür dilerim.
Şimdi, Sayın Başkan, esasen şunu da söylemek istiyorum. Bu aceleniz herhâlde şundan

kaynaklanıyor. Kızılcahamam kampında Başbakanın, size “On gün Ankara’dan ayrılmayın.” diye
bir talimatı var. O talimat size, bize değil. Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini
kendine göre dizayn edebilir, tanzim etmeye kalkabilir ancak Başbakan ve onun talimatından
kaynaklı, Başkan Vekillerinin ve iktidar partisinin grup başkan vekillerinin, muhalefetin işini
yapmasını bile hazmedememesini ben anlayamıyorum. Dünyada bir siz varsınız, dünyada. Dünyada
bir siz varsınız, muhalefete dönüp dönüp “İşinizi niye yapıyorsunuz?” diyorsunuz. Ne yapacak
muhalefet? “Aferin, ne güzel yapıyorsunuz.” mu diyecek? Bilin ki güzel –pek güzel yaptığınız bir şey
yok da- bir şey yapsanız bile, muhalefet onun daha güzelini iddia etmek ve ortaya koymakla yükümlü
bir müessesedir. Bu bakımdan, değerli arkadaşlar…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sabahtan beri yapıyorsunuz. Sabahtan beri konuşuyorsunuz.
İHSAN ŞENER (Ordu) – Keşke yapsanız. Niye yapmıyorsunuz! 
ENGİN ALTAY (Devamla) – Şunu hep söylüyorum, buradaki çoğunluğunuz, buradaki parmak

sayınız… 
İHSAN ŞENER (Ordu) – Parmak sayısı değil, millet, millet.
ENGİN ALTAY (Devamla) – …ciddi oylarda ara sıra fire de verse bu çoğunluğunuz size her

istediğinizi yapma yetkisini vermez. Hiçbir zaman da böyle bir şey olamaz; bunu bilin.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ENGİN ALTAY (Devamla) – Bu demokrasiler bunun için var. İktidarın çoğunluğuna rağmen,

muhalefet… Sizin tek adam yönetimine, demokrasiye, oligarşiye, monarşiye, totaliter rejimlere,
teokratik rejimlere çevirmemeniz için demokrasi vardır ve siz buna alışın, bunu biraz hazmedin.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Siz de millete alışın.
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ENGİN ALTAY (Devamla) – Muhalefeti…
BAŞKAN – Sayın Altay, teşekkür ediyorum. 
ENGİN ALTAY (Devamla) – Şimdi, biraz önce…
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Bitti… Bitti…
BAŞKAN – Sayın Altay, lütfen ama…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Oradaki süre yanıyor.
ENGİN ALTAY (Devamla) – Biraz önce Sayın Canikli’nin dediği…
İHSAN ŞENER (Ordu) – İç Tüzük’ü ihlâl ediyorsun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – İki dakika orada duruyor orada da onun için. Önünde süre “iki

dakika” yazıyor.
BAŞKAN – Sayın Altay, bunların hepsi İç Tüzük’ü ihlaldir efendim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkan, sönmedi önündeki de onun için.
BAŞKAN – Efendim, geçen tartışmada hep üç dakika veriyoruz. Yanlışlıkla beş dakika verilmiş;

düzelttik efendim. 
Zaten baştan sona, hep İç Tüzük’ü ihlal bunlar efendim.
ENGİN ALTAY (Devamla) – “104’e göre bu işi tatbik edersek” dedi… (AK PARTİ sıralarından

gürültüler)
BAŞKAN – Sayın arkadaşlar, lütfen…
Sayın Altay…
ENGİN ALTAY (Devamla) – Grup Başkan Vekilinin söylediğini söylüyorum. “104’e göre bu

işe devam edersek” dedi… Ki öyle etmemiz gerekiyor bunun için biz buradan takip edeceğiz ayrıca
da… “Burada muhalefet 10 tane, 50 tane genel görüşme önergesi verirse sonra burada kanun
yapamayız.” dedi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Ya, öyle dedi, aç tutanağa bak.
BAŞKAN – Sayın Altay, böyle bir usul yok ama… Lütfen…
ENGİN ALTAY (Devamla) – Başkanım, ben sürem var diye konuşuyorum.
OKTAY VURAL (İzmir) – Süresi var. 
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Süre bitti.
BAŞKAN - Sayın Başkan, orada “1.59” yazıyor.
ENGİN ALTAY (Devamla) – Ben vallahi sürem var diye konuşuyorum. 
Arkadaşlar, 104’ü, İç Tüzük’ü okuyun ve sonra muhalefetin ne kadar doğru olduğunu, haklı

olduğunu görebilirsiniz. Oradaki -hep söylüyorum- el kaldıran iki ördek bir fili yenemez.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Evet, aleyhte…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, biraz önce tabii AKP Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet

Aydın kürsüye kadar çıktı, tabii istem sırası olduğu için. Eğer lehte bir şey varsa yerinden de söz
verin, nezaketsizlik olarak kabul edilmesin. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bunun takdiri kendisine ait Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Hayır, Sayın Günal’a verelim önce. 
OKTAY VURAL (İzmir) – O bakımdan, lehte sözü varsa yerinden söz talebiyle bunu

gerçekleştirebilir efendim. 
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BAŞKAN – Evet, aleyhte söz isteyen Sayın Mehmet Günal, Antalya Milletvekili. 
Buyurun. 
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Başkan, bu süre iyi kullanılamıyor. Millet yalan

yanlış konuşuyor, aynısını bana da yaptılar. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkanım, bu açık bir şekilde muhalefetin sesini kısmaktır, açık bir şekilde İç Tüzük

ihlalidir, bu yeni de değildir. Bütün derdiniz, bu büyükşehir belediye yasa tasarısının çıkması.
Komisyonda aynısını yaptınız. İtiraz ettikten sonra, o 48 maddeyi şimdi redaksiyonla içine getirdiniz.
İtiraz etmeseydik ne olacaktı? “Efendim, uygulama böyle.” Nerede uygulama? Defalarca burada
yapıyorsunuz “İç Tüzük’ü bir sefer ihlal etsek ne olur?”a geliyorsunuz. E, şimdi direkt İç Tüzük
yazıyor. “Efendim, vallahi önceki uygulama böyle.” İtiraz edilmediği zaman bu kabul edilmiyor,
itiraz edildiği zaman… Bir sürü hak düşürücü süre yok mu hukukta? İçinizde bir sürü hukukçu var,
grup başkan vekilleri konuşuyor. Suimisal emsal olmaz. Eksik kaldıysa o sizin hatanızdır. “Derhâl”
ne demek Türkçe’de? Anında gelir demek. E, şimdi ne yapıyorsunuz? Muhalefetin ümüğünü sıkmak
için denetim yetkisini elinden alıyorsunuz. Yani nedir derdiniz? Nereye söz verdiniz, anlamıyorum.
Yani 7 maddede arada 70’ten fazla maddeyi geçirmeye çalışıyorsunuz. Peki, itiraz etmeseydik, o gün
İçişleri Komisyonunda tartışmasaydık 7 madde olarak getirip bizi bugün burada töhmet altında
bırakacaktınız. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – 38 olarak gelecekti. 
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Evet. Alt komisyondan öyle geçmedi, üst komisyondan da

öyle geçmedi. Arkadaşlar bakınca 38 oldu. Kaçtı biliyor musunuz Nurettin Bey? 7 maddeydi, 7. İtiraz
etmeseydik ne olacaktı? Demek ki itiraz ediyoruz ki yanlışınızı bazen görüp mecbur kalınca
dönüyorsunuz ve burada bir hak varsa “Derhâl gönderilir.” diyorsa “Derhâl yayınlanır.” diyorsa…
“Ben bunu önce yapmamıştım.” Şimdi yap, eksiğini düzelt, yanlışını düzelt. Böyle bir şey olabilir mi?
Siz köyleri kapatacaksınız, siz belediyeleri kapatacaksınız, sonra televizyonu da kapatacaksınız
yediden sonra. Alaca karanlıkta kimse duymadan, köylüler uyurken, vatandaşlar sabah tarlaya
gideceğiz diye erkenden yatıyor, siz o arada bu kanunu zorlamayla çıkartacaksınız. Öyle mi? Ya,
böyle bir şey olur mu? 

Bizim sesimizi kısmayın, denetim yetkimizi, yasama yetkimizi elimizden almayın. Sizinkini
zaten Sayın Başbakan alıyor, sadece parmak kaldırıyorsunuz. Bırakın, muhalefet olarak bari biz
yapalım, siz zaten yapma yetkisinde değilsiniz. Dolayısıyla, bu muhalefetin sesini kısmayın. 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Kıstırmayız, kıstırmayız!
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Denetleme yetkimizi verin. Hele hele, biz bunu yaparken yasal

olarak Anayasa’ya dayalı, İç Tüzük’e dayalı haklarımızı kullanıyoruz. “Ben onu öyle istemiyorum…”
Sayın Başkan, burada yazmış. Ses kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum. Sayın Başkanım,
herkesten önce, en öne, ayağa kalkıp buraya gelmiştim; kamera görüntülerine de bakın. Tutanakçı
arkadaşlarımız o zaman eksik kaydetmiş. 

Bakıyorum “6’ncı sıradasın.” diyor. Aleyhte zaten 2 kişi söz istemiş. Yani o ara ben…
Arkadaşlarımız niye lehte istediler sizce? “Aleyhte”yi ben zaten istediğim için onlar lehte istemek
zorunda kaldılar. 

Sayın Başkan hatta dedi ki: “Efendim, siz niye lehte istiyorsunuz? Aleyhte konuşuyorsunuz
sonra.” Bu söz sırasına göre. Kendisi de tasdik etti. Aşağısını koymamış arkadaşlarımız. Bak, “Lehte
söz alıp da herkesin lehte, aleyhte konuşması gerekir, yani burada Başkanlık eleştirilirken…” diyor,
devam ediyor. Tutanağın sonunda da var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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MEHMET GÜNAL (Devamla) - Lütfen, muhalefetin sesini kesmeyin. Biz yanlışları söylemeye
devam edeceğiz.

Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, İç Tüzük’ün “Gelen kâğıtlar listesi” başlığını taşıyan 51’inci maddesi hangi

işlerin gelen kâğıtlara alınacağını göstermiştir. Burada sayılan işler, Başkanlığa verildiği günkü veya
bir sonraki tarihli gelen kâğıtlar listesine alınmamaktadır. Gelen kâğıtlar listesine alınma, aynı
zamanda “Anayasa ve İçtüzük’e uygun bulunarak işleme alınma.” sonucunu yansıtmaktadır. Bu
nedenle, esas numarası aldıktan sonra yasama ve denetim önergeleri gelen kâğıtlar listesinde
yayımlanmaktadır. Mesela kanun teklif ve tasarıları Başkanlığa sunulduktan hemen sonra değil,
komisyonlara havale edilip “1/” ve “2/” şeklinde esas numarası aldıktan sonra gelen kâğıtlara
alınmaktadır. Komisyon raporları, sıra sayısı alıp dağıtıldıktan sonra gelen kâğıtlara alınmaktadır.
Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri ise Genel Kurulda okutularak bilgiye sunulmakla
birlikte aynı tarihteki gelen kâğıtlar listesine alınmaktadır. 

Böylece, tutumumuzda bir değişiklik yok.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, derhâl gelen kâğıtlara almanız gerekiyor, bunlar

mazeret değildir, düzeltiniz lütfen. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
OKTAY VURAL (İzmir) - Bu 51’inci maddedeki husus genel bir hükümdür. Derhâl hükmün –

başka bir madde de vardır- lütfen, İç Tüzük’ün gereğini yapınız. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Yani, bir konunun yazılması niye rahatsız etsin Başkanlığı?
BAŞKAN – Yok, Başkanlığı rahatsız etmiyor efendim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Başbakanlığı mı rahatsız ediyor?
BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza

sunacağım.
V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

A) TEZKERELER (Devam)
2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Danimarka

Parlamentosu Başkanı Mogens Lykketoft ve Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı Anouchka Van
Miltenburg'un vaki davetlerine icabet etmek üzere Danimarka ve Hollanda'ya resmî bir ziyarette
bulunmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1032)

05.11.2012
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetin; Danimarka
Parlamentosu Başkanı Mogens Lykketoft ve Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı Anouchka Van
Miltenburg'un vaki davetlerine icabet etmek üzere Danimarka ve Hollanda'ya resmî ziyarette
bulunması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6. maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Cemil Çiçek
TBMM Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi

vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
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VII.- ÖNERİLER
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.- BDP Grubunun, 2/11/2012 tarihinde Iğdır Milletvekili Grup Başkan Vekili Pervin Buldan’ın

cezaevlerinde 12/9/2012 tarihinde başlayan süresiz dönüşümsüz açlık grevi ve tutsak ailelerinin
yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel
Kurulun 6/11/2012 günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

06.11.2012
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 06.11.2012 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları
arasında oy birliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisini, İç Tüzük’ün 19’uncu
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

Pervin Buldan
Iğdır 

Grup Başkanvekili 
Öneri: 
02 Kasım 2012 tarihinde, Iğdır Milletvekili Grup Başkanvekili Pervin Buldan tarafından verilen

(1732 sıra nolu), "Cezaevlerinde 12.09.2012 tarihinde başlayan süresiz dönüşümsüz açlık grevi ve
tutsak ailelerinin yaşadığı sorunların" araştırılması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisine
verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer
önergelerin önüne alınarak, 06.11.2012 Salı günlü birleşiminde sunuşlarda okunması ve görüşmelerin
aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Sırrı Sakık, Muş
Milletvekili. 

SIRRI SAKIK (Muş) – Değerli arkadaşlar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Üç saattir burada tartışmalar yapılıyor ama ülkemizin temel sorunlarıyla ilgili bir tek söz bile sarf

edilmiyor. 
Şimdi, bizim amacımız bu Meclis araştırma önergelerini Genel Kurula indirirken, Genel

Kuruldaki çalışmaları engellemek değil. Bir sorun yaşanıyor ve elli altı gündür bu insanlar
cezaevlerinde açlık grevindedirler ve her saat, her dakika ölüme yaklaşan bir süreci birlikte yaşıyoruz
ama ne hikmetse bu konuda dün, Hükûmetin, yani sözcüsünün açıklamalarından sonra Parlamentoda
çok fazla bir sese tanıklık etmedik. 

Evet, olumlu sesleri olumlu buluyoruz. Yani dün Bülent Arınç’ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı
açıklamayı olumlu buluyoruz. Adalet Bakanının Sincan’daki görüşmelerini olumlu buluyoruz.
Bugün, yine Sayın Adalet Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanıyla şu an görüşmelerini olumlu buluyoruz
ama salt görüşmeler temelinde kalmamalıdır. Yani bu insanların talebine hepimizin kulak vermesi
gerekir. Bu insanlar elli altı gündür neden açlık grevindedirler? Üç talepleri var ve bu taleplerin
ahlaki, insani, vicdani olduğunu da hepimiz söylüyoruz. Ana dilde eğitim talebi vardır, ana dilde
savunma talebi vardır. Ve uzun süredir İmralı’da bir tecrit politikası uygulanıyor, bu tecrit politikasını
derhâl bitirin, çünkü yasanıza, Anayasa’nıza karşı suç işliyorsunuz. 

Bu tutsaklar da dönüp diyor ki: “Bakın, bir yılı aşkın bir süredir tecrit politikası uyguluyorsunuz
ama bu tecrit politikaları ölümleri durdurmadı. Bu tecrit politikalarından bugüne kadar 1.037 tane
genç insanımız, çocuk, asker, gerilla, polis, sivil yaşamını yitirdi. Demek ki sizin tecrit politikalarınız
sonuç vermiyor. Onun için müzakereler ve diyalogların önünü açın.” diyorlar. Bunu yaptıklarında,
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Hükûmet çıkıp açıkça… Başbakanın açıklamaları: “Açlık grevinde kimse yok, ölüm orucunda kimse
yok.” diyor. Adalet Bakanının açıklaması: “668 kişi” diyor. Bugün 707 kişi bizim verilerimize göre
açlık grevindedirler ve elli altıncı gününü yaşıyorlar. Bu sorunu çözmek yerine gündemi farklı
alanlara taşımak adına Sayın Başbakandan zaman zaman duyduğumuz açıklamaları
Kızılcahamam’daki kampta yeniden gördük. Bu sorunu çözmek, diyalog aramak, müzakere aramak
yerine yine seçim meydanlarına -daha önce yaptığı gibi, Sayın Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi- elinde
bir iple, bu sefer “İdam!” diye bir süreci başlattılar. 

Sevgili arkadaşlar, bakın, bu “idam” sözcüğünü, eğer siz Öcalan’ı idam etmek üzere bunu
gündemleştiriyorsanız hukuken de doğru değil, siyaseten de doğru değil ve kardeşlik projesi adına
da doğru değil. Geçmişte devrimciler yargılanırken, DİSK genel başkanı da sıkıyönetimlerde
yargılanırken, savcı onun için de “idam” diyor. Rahmetli Baştürk dönüp diyor ki: “Sayın savcı, siz
beni asamazsınız, ancak ceketimi asabilirsiniz.”

Şimdi, Türkiye’nin geldiği bu noktada, hâlâ Kürtleri idamla terbiye etmek, bu, demokratik
çözümü hayata geçirmek gerekirken idam etmek yani yeniden bizim toplumsal dokularımızı bir
seçime heba etmek, yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yani milliyetçi dalgalara yeniden
oynamak -gerçekten hep de söylediğimiz gibi- aramızdaki köprüleri yıkar, bizim kardeşlik
hukukumuzu zedeler. Bu çözüm, doğru bir çözüm değildir.

Bakın, bu açlık greviyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin cezaevine giden komisyonunun
açıklaması şu: “Bir adım ötesi ölümdür.” diyor ama ne hikmetse bu konuda sizin bir türlü
duyarlılığınızı göremiyoruz. Özellikle ben, bölgedeki Kürt kardeşlerime, Kürt milletvekili
kardeşlerime, AKP’deki Kürt milletvekili kardeşlerime sesleniyorum; AKP içerisindeki vicdanlı
insanlara sesleniyorum: Bu sorun, sadece bizim sorunumuz değil yani insanlık adına, ölümleri
durdurmak adına sizi göreve davet ediyoruz. Biz, BDP olarak bir tek insanın burnunun kanamasını
istemiyoruz. Bu süreci başlatan da biz değiliz, ama biz, bütün çağrılarımızla bu süreçte ölümün
olmaması gerektiğini söylüyoruz, ama bizim çağrılarımız salt yetmiyor, sizin de bu konuda çıkıp,
Hükûmete “Ne yapmak istiyorsunuz kardeşlerim yani, bir ölüm olursa hiç kimse bunun altından
çıkamaz...” 

Bakın, Yaşar Kemal diyor ki: “Açlık grevi tutanların oğulları, babaları bu mücadelede taraf
olacak, böylelikle bir nesil yok olacak, ya ölecek ya sakat kalacak.” Bir tehlikeye işaret ediyor. 

Zülfü Livaneli ne diyor? “İnsanların onurlarına, haysiyetlerine, şereflerine seslenmek ayrı, ama
bu kavramlarla oynamak ayrıdır.” diyor. İktidara bu çağrıda bulunuyor. 

Sanatçılar ne diyor? “İktidarın geçici yürütücü güçleri, lütfen insan olun, tutsaklara kulak verin,
kibrinizin tutsağı olmayınız.”

Aynı şeyi biz de söylüyoruz, mazlumun ahını almayın. Alanların ortak bir yönü vardır, er geç
kaybederler ve halka hesap verirler. Şimdi, bu kadar bir vahim süreci birlikte yaşıyoruz. 

Daha önce burada Bursa’daki olayları da gündeme getirmiştik. Bursa’da açlık grevleriyle ilgili,
oradaki ailelerin hassasiyetleri ve aileler “Çocuklarımız ölmesin.” diye kamuoyu oluşturmak adına
sokağa çıktıklarında belli grupların saldırısına uğramıştı. Bu saldırı gerçekleşirken Bursa Valisi aynen
şöyle diyordu: “Suçlu kim olursa olsun, benim evladım bile olsa eline kelepçeyi ben vururum, polise
veririm; bunu herkes böyle bilsin.” 

Şimdi, ben size sesleniyorum. Bakın, Bursa’da Bursa milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisinden,
AKP’den milletvekili arkadaşlarımız var. Bursa’da olup bitenleri bir bütün olarak gördüler. Bursa’da
kimin kime karşı saldırı düzenlediğini de hepimiz biliyoruz, medyadan da gördük. 

Şimdi, bu grubun malum işaretlerine bakın, ellerindeki sopalarla nereye saldırı düzenlediklerini
hep birlikte görüyoruz. Bakın, nereden saldırının geldiğini görüyoruz. Şurada yine aynı malum
işaretler ve tekbir sesleriyle Kürt evlerine saldırı gerçekleşiyor. Şimdi, burada, ellerinde sallamalar,
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döner bıçakları… Kimden saldırının geldiği ortada. Şimdi burada, ellerinde baltalar… Ve bunların
hiçbiri gözaltına da alınmıyor, saldırıya maruz kalan ve yaralanan insanlar gözaltına alınıyor ve
mağdur olan insanlardan 5’i de tutuklanıyor. 

Şimdi, işte Bay Vali, Bursa Valisi bu. Bu saldırıların mimarı siz ve sizin denetiminizde olan
polislerdir. Eğer adaletten… Hani “Benim çocuğum da olsa eline kelepçeyi vuracağım.” diyorsun. İşte
suçüstü yakalanmışsınız. Malum kişiler sizin denetiminizde Kürtlerin evlerine saldırı düzenlemiş.
Ve milletvekili arkadaşlarımız gidip gördüler orada. Oradaki işyerlerinin yerle bir edildiğini, evlerinin
talan edildiğini görüyorlar ve orada bu saldırıyı gerçekleştirenlerle ilgili bir tek kişi gözaltına
alınmıyor. Ve biz de zaman zaman, evet, bam telimize basarsanız biz de çıkıp söyleriz. “Efendim,
tehdit ettiler.” Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, diyoruz ki: Ey devlet, ey Vali, ey İçişleri Bakanı, ey
polis, cinayeti işleten ve soruşturan sizseniz failler bulunmuyorsa, mağdurları içeri tıkıyorsanız bir
tek şeyimiz kalmıştır: Size karşı direnmek, zulme karşı direnmektir. Bizim şu an yaptığımız budur.
Biz bunları söylerken “Devleti tehdit ediyorlar.” diyorlar. Eğer devlet benim hukukumu korumuyorsa,
devlet benim oradaki vatandaşımın can, mal güvenliğini korumuyorsa, evet, azdan az gider, çoktan
çok gider. Devlet de aklını başına toplamalıdır. Böyle bir şey… 

İHSAN ŞENER (Ordu) – Şemdinli’de on bir yaşındaki ölen çocuğun hayatı hayat değil mi? 
SIRRI SAKIK (Devamla) – Biz, bunu da tasvip etmiyoruz, asla tasvip etmiyoruz.
İHSAN ŞENER (Ordu) – Sen “Açlık grevini bitirin.” demiyorsun! Çağrı yapsana burada.
SIRRI SAKIK (Devamla) – Bakın, asla tasvip etmiyoruz. 
İHSAN ŞENER (Ordu) – Ölmesin insanlar. Yapmayın!
SIRRI SAKIK (Devamla) – Şimdi, bakın, bunun arkasına sığınmayın. Bunu da tasvip etmiyoruz.

İnsan hayatına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu yüzlerce kez söylüyoruz.
Şemdinli’de…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İHSAN ŞENER (Ordu) – “Açlık grevlerini bitirin.” diye çağrı yapsana, niye çağrı yapmıyorsun?
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Ne yapacak ya!
SIRRI SAKIK (Devamla) – Şimdi, burada günlerdir biz çağrı yapıyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
İHSAN ŞENER (Ordu) – Niye “Açlık grevini bitirin.” diye çağrı yapmıyorsun?
SIRRI SAKIK (Devamla) – Şemdinli’deki olayın arkasına sığınmayın. (AK PARTİ sıralarından

gürültüler) Siz Roboski’deki komisyonun Başkanıydınız, Roboski’de ne oldu söyler misiniz?
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…
Sayın Sakık, teşekkür ediyorum. 
SIRRI SAKIK (Devamla) – Sayın Başkan, iki dakika daha…
BAŞKAN – Vermiyorum; hayır, öyle usul yok. 
SIRRI SAKIK (Devamla) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Hayır, yok; öyle bir usul yok Sayın Sakık, biliyorsunuz. 
SIRRI SAKIK (Devamla) – Peki, böyle bir usul var mı?
BAŞKAN – Siz konuşuyorsunuz, onlar da konuşuyorlar karşılıklı. Her zaman oluyor yani.
Teşekkür ediyorum.
SIRRI SAKIK (Devamla) – Sizde adalet yok!
BAŞKAN – Bu da adaletsizlik değil mi hemen?
SIRRI SAKIK (Devamla) – Siz Komisyon Başkanıydınız. Roboski de bir insanlık suçudur,

Şemdinli de. Aynı şeyi söylüyoruz ama siz…
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BAŞKAN – Sayın Sakık, lütfen ama ya!
İHSAN ŞENER (Ordu) – “Çağrı yap.” diyorum, yapmıyorsun!
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Ya niye yapacak çağrıyı sen dedin diye? Sen Hükûmete

çağrı yap!
SIRRI SAKIK (Devamla) – Peki, Şemdinli’nin…
BAŞKAN – Sayın Sakık, yerinize oturunuz, oradan konuşunuz lütfen.
SIRRI SAKIK (Devamla) – Ben size belgelerle konuşuyorum. Yani orada bir bomba patlıyorsa,

o bomba patlıyorsa Bursa’daki can değil mi? El vicdan ya! (BDP sıralarından alkışlar)
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Gel Hocam, sen gel.
BAŞKAN – Grup önerisi lehinde söz isteyen Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili. (AK PARTİ

sıralarından alkışlar) 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Aleyhinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Düzeltiyorum, aleyhinde söz isteyen.
HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisi

Meclis Grubunca, cezaevlerinde başlayan açlık grevi sebebiyle hükümlü, tutuklu ve ailelerinin
yaşadığı sorunların araştırılması için Anayasa’nın 98 ve İç Tüzük’ün ilgili maddeleri gereğince Meclis
araştırması açılması yönündeki taleplerin gündeme alınması için verilmiş olan grup önerisinin
aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerle iktidara gelen ve o günden
bugüne kadar ülkemize ve aziz milletimize hizmet eden, devletle millet arasındaki tüm engelleri
kaldıran, devlete hizmet eden anlayış yerine millete hizmet eden devlet anlayışını hâkim kılan ekibe,
kadrolara, başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bugüne kadar hizmet etmiş
herkese teşekkür ediyorum. Şunu da açıkça belirtiyorum ki, bizler AK PARTİ kadroları olarak,
14 Ağustos 2001 ruhunu taşımaya devam ettiğimiz müddetçe daha nice on yılları aziz milletimizle
birlikte kutlayacağız.

Değerli milletvekilleri, grup önerisinin içerisini incelediğimizde, ceza infaz kurumlarında
bulunan PKK, KCK terör örgütü hükümlülerinin, tutuklularının ceza infaz kurumlarına vermiş
oldukları dilekçelerinde ileri sürdükleri İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan’a uygulanan sözde hukuksuz tecridin son
bulması, müzakerelerin başlaması için sağlık, güvenlik ve özgürlük şartlarının oluşturulması; askerî
operasyonlara, siyasi, yargısal ve psikolojik saldırılara son verilmesi, sözde inkâr ve imha
politikalarının son bulması, Kürt kimliği ve Kürtçe ana dilde eğitim hakkı gibi ceza infaz kurumlarının
koşullarıyla hiçbir ilgisi olmayan taleplerle süresiz açlık grevi eylemlerine başlamışlardır. Hükümlü
ve tutukluların talepleri irdelendiğinde, ortaya koydukları nedenlerin tamamı da kendi konumlarıyla
ilgili değildir. Bu taleplerin hiçbirisi tutuklu ve hükümlülerin kişisel durumları ve cezaevi şartlarıyla
ilgili bulunmamaktadır. Bu taleplerin tamamını siyasi ve ideolojik talepler olarak görmek mümkündür.

Yine, bu durum, dışarıda yürütülen, kana dayalı sürdürülen siyasi hesaplar için ölüme sürükleme
oyunudur. Açlık grevine sürükleyen nedenler Hükûmetten kaynaklanan nedenler değildir. Bu
grevlerin tetikleyicisi terör örgütüdür. BDP yetkilileri eğer samimiyseler kalksın ve açlık grevlerinin
bitirilmesi yönünde samimi iradelerini ortaya koysunlar. Biz, millet olarak, BDP yetkililerinin
samimiyetini bu çağrıyı yaptıkları anda göreceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; açlık grevi yapanların temel talepleri irdelendiğinde, bu
nedenlerle açlık grevi yapılmasının hiçbir mantıksal, hiçbir hukuksal ve hiçbir vicdani dayanağı
yoktur. Neden yoktur? İmralı  F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde hükümlü olarak bulunan Abdullah
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Öcalan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm bir kişidir. Son iki-iki buçuk yıldan beri Abdullah
Öcalan aynı konumda bulunan hükümlülerle cezasını çekmektedir. Ayrıca, hükümlü, istediği zaman
yakınlarıyla görüşme imkânına sahiptir. Bunun için ya yakınları talepte bulunacaktır ya da kendisinin
istemesi gerekmektedir. Türkiye bir hukuk devletidir, herkes aynı haklara sahiptir. Onun için, hukuk
ne gerektiriyorsa Öcalan’a da o imkânlar tanınmaktadır. 

İkinci husus: Sözde imha ve inkâr politikalarının son bulması talebidir. Türkiye’de 2002
tarihinden itibaren her türlü inkâr politikasına son veren, vesayeti kaldıran, devletle milleti barıştıran
AK PARTİ’dir. On yıldan bu yana gerek dil gerek kültür gerek insan hakları alanında Anayasa, yasa
ve idari tedbirlerle hemen hemen bütün inkâr ve ret politikaları ortadan kaldırılmıştır. Bugün artık
Türkiye’de Kürtçe konuşulmaya, öğrenilmeye başlanmış, radyo ve televizyonlarda Kürtçe yayınlara
başlanmış, cezaevlerinde ana dilde görüşme imkânı başlamıştır. AK PARTİ hükûmetleri bugüne
kadar her türlü ret ve inkâr politikalarını yok etme yönünde irade koymuş ve bundan sonra da bu,
böyle olacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün itibarıyla terör örgütü  sivil - asker, Kürt - Türk
ayrımı yapmadan kan dökmeye devam etmektedir ve bunu bir amaç edinmiştir. Terör örgütünün kanlı
saldırıları sonucu sönen ocaklar karşısında tepkisiz olanların barıştan, kardeşlikten ve insan
haklarından bahsetmesinin hiçbir anlamı yoktur. Kürt – Türk, sivil – asker demeden masum insanlara
karşı işlenen cinayetleri kınamayanlar ve açıkça terörle arasına mesafe koymayanlar bu cinayetlerin
bir parçasıdır.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Roboski’yi de kınıyor musun, onu da söyle.
HİLMİ BİLGİN (Devamla) – Ben bu yüce kürsüden açlık grevinde olanların anne ve babalarına

sesleniyorum... 
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Roboski için ne düşünüyorsun?
HİLMİ BİLGİN (Devamla) – Çocuklarınızı birilerinin kirli emellerine alet etmeyin. 
SIRRI SAKIK (Muş) – Senden önce Başbakan onları söylüyordu.
HİLMİ BİLGİN (Devamla) – Onlar sizin sıkıntınız, çileniz üzerinizden parlak bir gelecek

kurmak istiyorlar. Onlar masum Kürt vatandaşlarımızın çocuklarını okula göndermezken kendi
çocuklarını yurt içinde ve yurt dışında en iyi kolejlerde okutuyorlar. Bunu biz milletimizin takdirine
sunuyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükûmetimiz açlık grevlerinin bitirilmesi, sona erdirilmesi
için üzerine düşeni yapmış ve yapmaya devam edecektir. İnsan canı ortadayken herkesin samimi
olarak çözüme katkı sunması gerekmektedir. Meclis araştırma komisyonları süreli çalışan
komisyonlardır. Oysa Meclis çatısı altında çalışmalarına devam eden ve bünyesinde Cezaevlerini
İnceleme Alt Komisyonu bulunan İnsan Hakları Komisyonunun çalışmaları devam etmektedir.
Önergeye konu olan iddialar bu Komisyon tarafından araştırılabilecek konulardır, bu nedenle grup
önerisinin aleyhindeyiz. 

Bu vesileyle heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
SIRRI SAKIK (Muş) – Sizin çocuklar nerede okuyordu Allah aşkına, sizin çocuklar nerede

okuyordu? Günah ya günah! Siz beyazsınız değil mi?
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Oğuz Oyan, İzmir Milletvekili. (CHP

sıralarından alkışlar)
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OĞUZ OYAN (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüzlerce kişinin 12 Eylülden bu
yana yani elli altı gündür giriştiği bir açlık grevi olayıyla karşı karşıyayız ve bu grev, bu açlık grevi
hâlen hayati tehlike altında sürdürülen bir grevdir. Meselelerin bu noktaya getirilmesinde kim
sorumludur? Bugün Başbakanı izledik grup toplantısında, “Bizim herhangi bir sorumluluğumuz
yoktur.” diyor. Olaylar bunun tam tersidir, sorumlu yani olayların müsebbibi Adalet ve Kalkınma
Partisidir ve özellikle de Başbakanın kendisidir. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar AKP’nin Kürt sorununda uyguladığı politikalara bir bakın
yani bir ileri, iki geri ya da bazen iki ileri, bir geri; bazen bir ileri, bir geri; ne yaptığını bilmez,
çelişkili, tutarsız politikalar. Bu politikalardır ki, bugün, böylesine bir açlık grevinin zeminini
oluşturmuştur. Bu politikalar oportünist politikalardır. AKP’nin politikaları seçime endeksli, fırsatçı
politikalardır. Dolayısıyla bu politikalar sürekli hayal kırıklıkları yaratan politikalardır. PKK’ya
tutamayacağı sözler veren -Oslo’da ve başka mekânlarda, bilmediğimiz- umut pompalayan ama
arkasından sürekli olarak hayal kırıklıkları yaratan bir politikadan bahsediyoruz. Habur’da hukuku
ve yargıyı, bağımsız yargıyı çiğneyeceksin, tepkiler üzerine bu defa KCK operasyonları başlatacaksın.
Yani böyle bir anlayış, böyle bir tutarsızlık nasıl savunulabilir? Bir taraftan, Başbakanın kendisi
“Sayın Öcalan” diyecek; arkasından, “Sayın Öcalan” dediği için insanları tutuklayacaksın; seçilmiş
belediye başkanlarını herhangi bir şekilde bir kaçma şüpheleri olmadığı hâlde tutuklu olarak
yargılama kararı vereceksin. Bu haksız tutuklamalar, bu sürekli olarak çaresizliğe itilmiş insanlar
sonuçta nasıl yapacaklar? Bir: Terörü azdıracaksın çünkü sürekli olarak umut ve hayal kırıklıklarını
peş peşe yaratan bir iktidarsın. Bu, terörü azdırır, ki azdırdınız geldiğinizden bu yana. 

İkincisi de bu tür çaresizlik grevlerine, insanların kendi bedenleri üzerinden bir hak talebine
yönelmelerine yol açarsınız. Yani bu zikzak politikaları, bu açlık grevlerinin doğrudan sorumlusudur.
Dolayısıyla bizzat Başbakandır bu işin sorumlusu. Tabii, grevler, siyasi… Yani, AKP, şimdi,
savunuyor “Bunlar siyasi talep.” Tabii, siyasi olacak; senin baskın siyasi, senin baskın hukuksuzluk,
karşılığı da siyasi olacaktır.

Değerli arkadaşlarım, ikinci bir konu: Sadece KCK davaları değil, aslında KCK ve Ergenekon,
bunun içine Balyoz’u da katın, Oda TV’yi katın, hatta İzmir Büyükşehir Belediyesi yargılamalarını
katın.; bunlar, zıtların birliğini gösterir Türkiye’de. Yani aslında zıt gibi görünen ama aslında ortak
olan… Ortak temeli nedir? Ortak temeli, hukuksuzluktur; ortak temeli, iktidarın yargıyı bir silah
olarak kullanmasıdır. Bunların ortak temeli, aslında tutukluğunun yargısız infaza dönüştürülmesi
olayıdır. Hepsinde benzer bir mantığı görüyorsunuz ve bu mantık aslında bir çifte standartla birlikte
gidiyor. Bir taraftan Hizbullah davasında hükümlüleri bırakacaksınız, böyle ellerini kollarını sallaya
sallaya gidecek; bir taraftan Deniz Feneri’nde, siz uzun tutukluluk sürelerini gerekçe göstererek 6
tutukluyu serbest bırakacaksınız, tam çelişkili ve çifte standart uygulamasına örnek olarak, öbür
taraftan da insanları ne zaman bu tutukluluk süresinin biteceğini bilmeden içerde tutacaksınız, üstelik
bunların arasına seçilmişler de dâhil olmak üzere. Aslında bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik adında
“adalet” kelimesi de olan AKP’nin kartviziti hâline gelmiştir. AKP, adaletsizliğin ve hukuksuzluğun
temeli olmuştur. Deniz Feneri davası bile sadece bunun örneğidir, Deniz Feneri savcılarının
yargılanması bunun tek başına örneğini oluşturur. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu: Bu grevlerin sorumluluğu kadar, çözümsüzlüğünün de
iktidar partisine ait  olduğunu gösteriyor bize. Yani düşünün ki bir Başbakan alay ediyor, “Bunlar asla
açlık grevi değil, içlerinde bir kişi var açlık grevinde, diğerleri yemek yiyorlar.” falan diyor. Yani bir
iktidardan beklenen ilk önce vicdan sahibi olmasıdır. Yani, bu tür insan hayatını içeren konularda
“Acaba ben ne yaparım, nasıl ikna ederim de bu uygulamadan bu insanları vazgeçiririm.” olmalı idi.
Oysa bunu yapmamıştır, tam tersine insanların taleplerini alaya alarak, gayriciddi bir tavır
sergileyerek, âdeta kışkırtıcı bir tavır içinde olmuştur.
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Yani, şimdi, tabii, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Şimdi de ana dilde savunma hakkıyla ilişkili
bir madde getirilmek isteniyor. Peki, yani, bu başından beri zaten talep edilen meseleydi. Başından
beri siz zaten bu KCK davasını bu şekle getirerek… Yani bu çelişkili politikalarla, bu siyasi talebi
gündeme bizzat sizin uygulamanız getirmişti. E, şimdi, bir de böyle bir öneriyle, galiba böyle bir
hazırlıkla geliyorsunuz. Gerçekten bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Yani, birtakım yapılabilir
şeyleri de şimdiye kadar yapmadınız. Yani, İmralı’yla ilgili bir talep mi var, tecrit mi var, görüşme
ambargosu mu var? E, bunu çözebilirdiniz, daha ilk günden çözebilirdiniz. Varsa böyle bir şey, bunu
yapmıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, insan yaşamına karşı duyarsızlık, bir iktidarın yapabileceği en son şeydir.
Bir iktidar içeride olanların, cezaevinde olanların hayatından da sorumludur, öncelikle sorumludur.
Bunu yapmayıp da son güne kadar çözüm aramayıp da bu insanları belki de ölmeseler bile sakat
kalacakları bir sürece mahkûm etmek, bir iktidarın görevini yapmadığının en önemli kanıtlarından
biridir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar Kürt sorununda iktidar tutarsız, samimiyetsiz ve fırsatçı
politikalarla sorunu daha da işin içinden çıkılmaz bir hâle getirmiştir. 2009 seçimlerinde -yerel
seçimlerinde- 2010 referandumunda ve 2011 genel seçimlerinde âdeta bir ateşkes, âdeta değil bir
ateşkes, örtük bir ateşkes PKK ile sağlayarak, bunu aslında kendi seçim başarısı, kendi seçim
fırsatçılığı için bir araç olarak kullanan bir iktidarın çözümün bir parçası olması beklenemez.
“Demokratik açılım” adını verdiği bir projenin içini dolduramazken, bundan ana muhalefet partisine
bile söz etmezken; bu arada Oslo’da görüşmeler yapıp bize bahsetmediği projelerini silah
bırakmayanlarla görüşen ve bunu dahi Habur’da yüzüne gözüne bulaştıran bir iktidar çözümün
parçası olamaz. “Çözümün yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir.” talebimiz bu koşullarda daha da
önem, haklılık ve anlam kazanmaktadır. 

AKP’nin ilkesiz siyaseti Türkiye’yi daha fazla terör batağına itmiştir. Bir süredir Suriye’ye
yönelik saldırgan politika hem Kürt sorununun uluslararasılaşmasına zemin hazırlamıştır hem de
sınır aşırı terörün hedefi olması için yeni bir eşiğe getirmiştir Türkiye’yi.

Bugün Türkiye’de -bakın, 6 Kasım YÖK’ün kuruluş tarihidir- üniversitelerde, bu arada Ege
Üniversitesinde öğrenciler YÖK’ü protesto ediyorlar. Sizin de YÖK’ü değiştirmek üzere bir tasarınız
var ya, onlar da YÖK’ü protesto ediyorlar. Ne yaptı iktidarınız? İktidarınız üniversite kampüslerine
girdiler, yüzlerce öğrenciye gene biber gazını layık gördüler, gene onları gözaltına aldılar. Değerli
arkadaşlarım, bu nasıl bir demokrasi anlayışı? Bırakın çocuklarımız, bırakın sizin çocuklarınız, bizim
çocuklarımız özgürce ifade edebilsinler kendilerini. Nedir bu korku? Nedir bu tahammülsüzlük? Eğer
siz bunları çözüm yoluna sokmak istiyorsanız yapacağınız ilk şey, insan hak ve özgürlüklerine saygılı
olmayı öğrenmektir. İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı olmayı öğrenen bir iktidar -ki bu bir öğrenme
sürecidir ama bunu on yıldır öğrenemeyen nasıl öğrenecek gibi bir sorunla karşı karşıyayız- bu insan
hak ve özgürlüklerine saygılı olmayı öğrenen, AB ilerleme raporlarında olduğundan daha fazlasını
yaparak öğrenen bir iktidar, ancak Türkiye’nin önünü demokratik hak ve özgürlük açısından açabilen
bir iktidardır. AKP İktidarı, ne yazık ki şimdiye kadar bu açıdan sınıfta kalmıştır. Türkiye’de AKP
döneminde yüzlerce öğrenci tutuklanmıştır, yüzlerce insan cezaevlerine girmiştir, gazeteciler
tutukludur ve son olarak da gördüğünüz gibi, açlık grevleriyle Türkiye’nin cezaevleri yeni bir dramın
eşiğine gelmiştir. Bu nedenle BDP’nin sunduğu önergenin lehinde konuştum, lehinde olduğumu
söylemek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP ve BDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
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Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Recep Özel, Isparta Milletvekili.
RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisinin

İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince vermiş olduğu grup önerisi aleyhinde söz almış bulunmaktayım.
Bugün gündeme getirmek istedikleri grup önerisi, geçen hafta 2 defa, aynı şekilde, cezaevlerindeki

devam etmekte olan açlık greviyle ilgili burada görüşülmüş ve reddedilmişti, aynı konu tekrar bugün
getirildi. Bizler de açlık grevinde bulunan cezaevindekilerin son vermesini istiyoruz. 

Dün Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç Bey deklare etti “Bir an önce son verin.” diye. Meclis
kürsüsünden, kendilerinin başka kişilerin siyasi emellerine alet olmamaları anlamında, kendi
sağlıklarını düşünen… Cezaevlerindeki bu açlık grevine katılanların son vermesini buradan talep
ediyoruz. Tabii ki Hükûmet birtakım adımlar atmakta, bunların da karşı taraftan iyi niyetli bir şekilde
karşılığını görmek istemektedir. 

Biz, bugünkü gündemimiz Büyükşehir Belediyesi Yasası’nı biraz sonra grup önerimizle
getireceğiz. Bu nedenle, Barış ve Demokrasi Partisinin önerisine katılmadığımızı belirtiyor, saygılar
sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar.)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan… Sayın Başkan…
BAŞKAN - Buyurun Sayın Baluken.
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, Sayın Hatip konuşması sırasında yani hem şu anda

bir önceki Hatip hem de ilk AKP adına konuşan Hatip grubumuzu zan altında bırakan ithamlarda
bulundu. 

BAŞKAN – Ne söyledi de zan altında kaldınız Sayın Baluken?
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Açlık grevinin talimatının BDP tarafından verildiği ve BDP’nin çağrı

yapmaması nedeniyle açlık grevinin devamını söyleyen imalar oldu, ona bir cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN – Karşı mısınız yani?
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Evet.
BAŞKAN - Buyurun. 
Sataşma nedeniyle üç dakika söz veriyorum.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ve Isparta Milletvekili

Recep Özel’in BDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yani geçen haftadan beri çok

önemli bir konuyu sürekli Meclis gündemine getiriyoruz. Buradan bir çözümün sesi, buradan bu
yaşanan soruna akılla yaklaşan, mantıkla yaklaşan, sağduyuyla yaklaşan bir sesi yakalamaya
çalışıyoruz ama maalesef ezberlenmiş gibi aynı metinlerle, AK PARTİ Grubunun genelini de temsil
etmeyen, genelinin düşüncesini belirtmeyen birtakım metinlerle burada birtakım suçlamalar yapılıyor,
deyim yerindeyse siyasi birtakım çıkar elde etmenin arayışı yapılıyor. 

Bakın, sorun şudur, bunu açık söyleyelim: İçerideki siyasi tutuklu arkadaşlarımız bu açlık grevi
eylemine kendi iradeleriyle karar vermişlerdir, kendi iradeleriyle bu eyleme devam etmektedirler.
İçerisi boş olan bir çağrı BDP’den de gelse, AKP’den de gelse, PKK’den de gelse, KCK’den de gelse
hiçbir şekilde karşılık bulmayacaktır, bunu biz defalarca buradan da ifade ettik. Ccezaevlerinde
yaptığımız görüşmelerde de bu arkadaşlarımız açık bir şekilde bunu ifade etmemizi, kamuoyunu
doğru bilgilendirmemizi istiyorlar. Dolayısıyla burada böyle provoke eden, farklı birtakım
tartışmalara zemin hazırlayan söylemlerden kaçınmamız gerekiyor. 
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Sorun şudur: Bir savaş politikası, bir tasfiye konseptini bir kenara bırakıp Kürt sorununda bir
müzakere ve diyalog sürecinin önünün açılmasıyla ilgili bir çığlık vardır, bu çığlığa hepimizin sahip
çıkması gerekiyor. Sadece müzakere ve diyalog sürecinin bitmesinden bugüne kadar 1.500 kişi
yaşamını yitirmiştir, 1.500 ailenin ocağına ateş düşmüştür. Şimdi, bunun savunulur hangi tarafı
vardır? AK PARTİ içerisinden, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden, Milliyetçi Hareket Partisi
içerisinden bu tabloyu savunan bir arkadaşımız olabilir mi? Açlık grevi böylesi bir fırsatı önümüze
getirmiştir. Eğer bu taleplerin karşılanması noktasında birtakım adımlar atılırsa böylesi bir sürecin
önünü aralayabiliriz, aksi takdirde tarihe şu anda en fazla tutuklunun katılmış olduğu açlık grevinin
devrede olduğu bir Hükûmet olarak geçeceksiniz. İşin daha acı boyutu, daha kötü yanı, en fazla
cenazenin çıktığı bir açlık grevinin bulunduğu bir ülkenin Hükûmeti ya da Başbakanı olarak tarihe
geçme gibi bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. Bu nedenle, buraya gelip böyle karşılıklı siyasi
suçlamaları bir kenara bırakalım, yapıcı olan her söyleme değer biçelim. 

Dün, Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Bülent Arınç’ın yapmış olduğu çağrı anlamlıdır. Bu
çağrının mutlaka önemsenmesi gerektiğini, AK PARTİ içerisindeki, Cumhuriyet Halk Partisi
içerisindeki, Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki bütün vicdanlı arkadaşlarımızın bu çağrının
gereğini yerine getirerek…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
RECEP ÖZEL (Isparta) – Biz o çağrıya katıldık.
İDRİS BALUKEN (Devamla) – Biz o çağrıyı her zaman yapıyoruz, gittiğimiz her görüşmede

yapıyoruz, şimdi de yapalım. Rica ediyoruz, “Arkadaşlarımız kendi sağlıklarına zarar vermeyecek
şekilde bu eylemi bitirsinler.” çağrısını hep yapıyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun…
İDRİS BALUKEN (Devamla) – Ama siyasi içeriği olmayan taleplerin dikkate alınmadığı…
BAŞKAN – Sayın Baluken…
İDRİS BALUKEN (Devamla) – …bir çağrının bir işe yaramadığını bilerek hepimiz mantıklı bir

çerçevede bu soruna yaklaşalım. Bu sorunun bir an önce ülke gündeminden bir çözüm üretecek
şekilde, bir çözümü getirecek şekilde çıkmasını sağlayalım. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Yoklama… Yoklama istedik.
RECEP ÖZEL (Isparta) – Geç kaldın.
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – “Yoklama.” dedim, duymadınız Sayın Başkan.
BAŞKAN – Yapalım Sayın Başkan.
Sayın Tarhan, Sayın Günaydın, Sayın Serindağ, Sayın Hamzaçebi, Sayın Altay, Sayın Öner,

Sayın Çıray, Sayın Moroğlu, Sayın Atıcı, Sayın Seçer, Sayın Kaplan, Sayın Köprülü, Sayın Öğüt,
Sayın Dibek, Sayın Işık, Sayın Gök, Sayın Karaahmetoğlu, Sayın Oran, Sayın Yalçınkaya, Sayın
Oyan.

Evet, beş dakika süre veriyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.
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VII.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
1.- BDP Grubunun, 2/11/2012 tarihinde Iğdır Milletvekili Grup Başkan Vekili Pervin Buldan’ın

cezaevlerinde 12/9/2012 tarihinde başlayan süresiz dönüşümsüz açlık grevi ve tutsak ailelerinin
yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel
Kurulun 6/11/2012 günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisinin grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi
vardır, okutup işleme alacağım. Okutuyorum ve aynı zamanda oylarınıza sunacağım.

OKTAY VURAL (İzmir) - Hemen, aynı zamanda sunamazsınız efendim. Okutup oylara nasıl
sunacaksınız? Görüşmelerden sonra…

BAŞKAN – Okutuyorum…
2.- MHP Grubunun, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş olduğu  (10/81) esas numaralı Meclis Araştırması
Önergesi’nin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 6/11/2012 günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin
önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 06/11/2012 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları

arasında oybirliği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisini İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi
gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.
Mehmet Şandır

Mersin 
MHP Grup Başkanvekili

Öneri:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması

Yapılmasına Dair Öngörüşümleler Kısmında yer alan 10/81 esas numaralı, “Ataması yapılmayan
öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla”
verdiğimiz Meclis araştırma önergemizin 6/11/2012 Salı günü (bugün) Genel Kurulda okunarak
görüşmelerinin bugünkü birleşimde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Alim Işık, Kütahya
Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar) 

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; grubumuza ait toplam
24 milletvekilinin imzasıyla, tesadüfen tam bu tarihten on üç ay önce, yani 6 Ekim 2011 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğumuz, ülkemizdeki ataması yapılamayan öğretmenlerin
sorunlarının araştırılarak gerekli çözümlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması
talebimizin gündeme alınması üzerine söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclisimizi ve bizleri
televizyonları başında bekleyen, acaba bir umut, bizim de atamamız yapılabilir mi diye dört gözle
buradan çıkacak kararı gözleyen öğretmen adaylarına saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli milletvekilleri, AKP’nin gündemi Türkiye’yi bölünmeye götürecek eyalet sistemini
nasıl yerel yönetimlerde gerçekleştirir ve millete cumhuriyet tarihi boyunca, yüz yıldır, altmış yıldır,
seksen yıldır hizmet veren belde belediyelerini nasıl kapatırız, bir an önce bu kanunu nasıl çıkartırız,
adını güzelleştirerek, adını büyükşehir yaptığımız ama gerçekte bütün zehri bu millete nasıl
yuttururuz, onun hesabında. Ama milletin gündemi bu değil. Milletin gündemi evine ekmek
götürebilecek insanların sayısını nasıl arttırırız, acaba bunlarla ilgili bu Meclis bir karar alır mı diye
bugün burada görüşme bekliyor. 

Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu yasama döneminin başından bu yana birkaç
kez sizlerle paylaştığımız ama bir kez daha, özellikle bugün yaşanan çileleri de dikkate aldığımızda,
Meclis gündemine alınma önerisiyle getirdiğimiz ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarıdır.
Kamuoyunda her ne kadar atanamayan öğretmenler olarak bunlar isimlendirilse de, aslında bunlar
atanamayan öğretmenler değil, AKP’nin atamalarını yapmadığı öğretmenler. Dolayısıyla sorun,
ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunu.

Şimdi, sizi tam on yıl öncesine yani AKP iktidarlarının başına götürmek istiyorum. Sayın
Başbakanın 2002 yılında miting meydanlarında bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan bazılarını
paylaşarak on yılda ne değişti, önce onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Başbakanın 2002 yılındaki
İzmit mitinginde söylediği sözleri aynen kendi ağzından çıkan ifadelerle bir kez daha hatırlatmak
istiyorum: “Şu sisteme bakın hele. Ülkede 72 bin öğretmen açığı var. Sen sınavla öğretmen
seçiyorsun, hangi akla hizmet ediyorsunuz? Bırak da öğretmenlerimiz okul seçsin, göreve başlasın.
Önüne neden engel koyuyorsunuz? İnşallah biz hükûmetlerimizi kurduğumuzda bütün öğretmenleri
göreve başlatacağız ve öncelikli olarak eğitim sorununu çözeceğiz.”

Değerli milletvekilleri, bu, 2002 yılında. Şimdi gelinen on yıl sonraki noktaya baktığımızda
acaba o gün Sayın Başbakanın miting meydanlarında verdiği bu sözlerin ne kadarı gerçekleşti? 72
bin öğretmen açığı çıktı şimdi 150 bin öğretmen açığına, tam ikiye katladınız. Millî gelirdeki artış gibi
öğretmen açığını 2 katından fazla artırdınız. Peki, öğretmenlerimizi sınavsız işe başlattınız mı? Hayır. 

Peki, Samsun mitinginde ne demiş? Samsun mitinginde “Buradan sözüm tüm genç öğretmen
adaylarına. Siz merak etmeyin, biz geldiğimizde, üniversiteyi bitirdiğinizde ‘Ne yapacağım, sınavı
ya kazanamazsam?’ korkun olmayacak çünkü sınav olmayacak.” Şimdi sınav var mı? Sınav var,
fazlasıyla var. Çalınan soruların tekrarlandığı sınavlar var. Hırsızlık yapılan sınav sorularıyla haksız
atanan öğretmenler var. Hani sınav olmayacaktı? On yıl sonra ileri demokrasinin konuşulduğu
Türkiye’de, on yıl önceki konuşulanların fazlası ızdıraplar yaşanıyor. 

Bitmemiş. Sayın Başbakan Gaziantep mitinginde demiş ki: “Biz iktidar olunca inşallah boşta
öğretmen adayı olmayacak.” Var mı değerli milletvekilleri, boşta öğretmen adayı? Sayın Millî Eğitim
Bakanının 21 Mayıs 2012 tarihli resmî soru önergesine verdiği cevapta, toplam 236.895 öğretmen
adayı atama bekliyor. Hani boşta öğretmen adayı kalmayacaktı? Sayı 300 bine dayandı. 

O da bitmedi, daha da var. İstanbul mitinginde “İnşallah biz iktidar olunca öğretmenler okulun
bittiği gün hazırlıklarını yapacak, ertesi gün görev aşkıyla okuluna gidecek. Hiç merak etmeyin.”
Gidebiliyorlar mı acaba? Dolayısıyla bugün, maalesef, on yıllık AKP İktidarı her alanda olduğu gibi
atama bekleyen ve ataması yapılmayan öğretmenlerde de zulüm ortamı yaratmıştır. Evlerde yuvaları
yıkmıştır. Atanan öğretmenlerin eşlerini birbirinden ayırmış, iki eşi bir araya getirmemiş, yuvaları
yıkmaya devam etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu geçen on yıllık sürede sadece atanamayan ya da ataması yapılmayan
öğretmenlerin sayısı artmadı, on yıllık AKP İktidarı döneminde tam 15.961 okul kapandı. Taşımalı
İlköğretim Yönetmeliği’nde bir maddeye takılarak, eğer bunları, ortalama 15.961 okulu 10 ya da
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15 derslikle çarptığınız zaman yaklaşık 200 bin derslik bu AKP İktidarı döneminde çöplüğe döndü.
Okullar yıkıma terk edildi. Ondan sonra çıkıyorsunuz “Biz 169 bin yeni derslik yaptırdık.” diye
övünüyorsunuz. Kapattığınız derslikleri bir sayın. En az 200 bin dersliğin kapatılmasına yol açtınız.

Diğer taraftan, bu iktidar döneminde maalesef yuvalar yıkıldı, atanamayan öğretmenlerin
özellikle hakları gasbedildi. Millî Eğitim Bakanlığının her bakanlık döneminde uyguladığı ayrı
politikalarla millî eğitim yazboz tahtasına dönüştürüldü. Bu süreçte, 10 Eylül 2012 tarihinde yapılan
40 bin öğretmen atamasının branşlara göre dağılımında çok büyük adaletsizlikler yapıldı. Öyle
adaletsizlikler yapıldı ki bazı branşlara başvuru yetmedi. 4 bine yakın, 3.900 civarındaki başvuruyu
yeniden ek atamayla aldınız. Bu da yetmiyormuş gibi alan değişikliği uygulaması başlattınız. Dışarıda
87-88 puan almış lise branşlarında atama bekleyen öğretmenler dururken, işe başlamış, hasbelkader
bir iş sahibi olmuş öğretmenlere birden alan değişikliği uygulaması açtınız. “Buyurun arkadaşlar,
biz dışarıdakilere ekmek vermek istemiyoruz, size biraz daha yol açacağız; farklı alanlara, hangi
alanı istiyorsanız, geçin.” dediniz. 

Böyle bir uygulama dünyanın neresinde var değerli milletvekilleri? Bu Millî Eğitim Bakanının
uygulamaları saygıdeğer iktidar partisi milletvekilleri olarak sizleri hiç rahatsız etmiyor mu? Bu
insana hiç ulaşabileniniz yok mu içinizde? “Sayın Bakan, sen ne yaptığının farkında mısın? Bu ülkeye
nasıl bir uygulama getirdin? Bunun uygulama sonuçlarını hiç araştırdın mı?” diye sormuyor
musunuz? 4+4+4 uygulamasına başlanır başlanmaz, ne okullarda, nice öğretmenler, ne sıkıntılarla
muhatap oldu, hiç biliyor musunuz? Sınıf öğretmenlerinin birçoğu fazlalık çıktı, onlara bir yerler
bulmak için alan değişikliği koydunuz. Bunları hep burada önerdik, “Yapmayın, en azından bir yıl
uygulamayı geciktirin.” diye söyledik ama teknik öğretmenlerle ilgili bir adım dahi atmadınız. 2012
yılına kadar on yıllık süreçte öğretmen adayı olarak bekleyen teknik ve mesleki eğitim fakültesi
mezunlarının ancak yüzde 3’üne kadar kontenjan verdiniz. Ağzınızı açtığınızda mesleki eğitimden
bahsettiniz ama bu eğitimi verecek öğretmenlere iş imkânı sağlamadınız. Şimdi, geliniz, hiç olmazsa
Şubat 2013’te… Sayın Millî Eğitim Bakanı, biliyorsunuz şubat dönemi atamalarını da kaldırdı. “Ali
kıran baş kesen” gibi, “Ben yaptım oldu.” diyor. Bu yanlışı siz döndürün. Söyleyin bu Bakanınıza bu
yanlıştan dönsün. 2013 Şubat ayında yapılacak ek atamalarla şu anda kuyruğa geçmiş atama
bekleyen, 90 puanla, 95 puanla yerleşememiş öğretmenlere bir iş imkânı oluşturun.

Bu vesileyle, bu önergemize desteğinizi bekliyor, tekrar saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Mülkiye Birtane, Kars

Milletvekili… (BDP sıralarından alkışlar)
MÜLKİYE BİRTANE (Kars) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; binlerce siyasi Kürt

tutsağın bedenini ölüme yatırdığı böylesi bir süreçte onları yaşatmak önceliğimiz olmalıdır. Bu
nedenle, konuşmamın ilk bölümünde hepimizin sorumluluk duyması gerektiği bu insanlık dramından
kısaca bahsetmek istiyorum.

Evet, bugün 56’ncı gündür; Türkiye cezaevlerinde açlık grevleri var, dışarıda ise çatışma,
gözyaşı, tabutların arkasında gencecik evlatlarını sonsuzluğa uğurlayan yüreği yanık anneler, babalar,
nişanlılar, eşler, çocuklar, dedeler, nineler, kardeşler var. Bu halk binlerce evladını yitirdi; cezaevinde,
askerde, dağda, evinde, arabada, yolda, annesinin kucağında. Bugün, tesadüfen sağ kalanlar,
cezaevinde yavaş yavaş öldürülenler, işkence görenler, hücrelere kapatılanlar meşru ve siyasi
taleplerle Kürt olmalarından dolayı cezalandırılmalarına karşın ölüme yatıp Kürt sorununa kesin,
kalıcı, sorunu karşılayan bir çözümün bulunmasını istiyorlar.
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Bu doğrultudaki talepler ise, bildiğimiz gibi, Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin
kaldırılması, Kürt sorununun çözümündeki rolünü oynaması için özgürlük, güvenlik ve sağlık
koşullarının sağlanarak müzakerelerin başlaması, ana dilde savunma ve ana dilde eğitim hakkının
tanınarak Kürtçenin kamusal alanda kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Talepler
siyasi içerikli, meşru ve yerine getirilebilecek taleplerdir; aynı zamanda milyonlarca Kürt tarafından
talep edilen, Türkiye kamuoyunda da kabul gören taleplerdir. Aslında anında karşılanabilecek bir
talep olan Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ve müzakerelerin başlatılması,
Türkiye'yi Kürt sorununun çözümsüzlüğünden doğan bu çatışmalı ve son derece endişe verici
ortamdan kurtaracaktır. Bu nedenle, Sayın Abdullah Öcalan’ın, avukatları ile hemen görüştürülmesi
gerekmektedir. Tecridin devam ettiği her gün açlık grevi eylemcileri de ölüme bir adım daha
yaklaşmaktadır. 

Taleplerin içeriği demokratik haklardır. Kaldı ki, yüzlerce siyasi tutsak bu talepleri dile getirdiği
için içeride tutuluyor. Öğrenciler, çocuklar, kadınlar ana dilde eğitimin talep edildiği mitinglere,
gösteri ve yürüyüşlere katıldığı gerekçesi ile suçlanıyor. Sadece ana dilinde savunma istediği için
cezaevinde tutulan ve yargılaması yapılmayan binlerce tutuklu var. Mahkemeler ana dilde savunma
yapan tutsakları dinlemiyor, tercüman talepleri reddediliyor, tutsaklar savunmaları alınmadan
mahkeme salonundan çıkarılıyor. Hükûmet soruna çözüm bulmak yerine, Türkiye kamuoyunu bilinçli
bir şekilde Kürtlere karşı düşmanca bir tutum içerisine girmeye itmektedir. Bu nedenle birçok kentte
Kürtlerin iş yerleri yakılmakta, evleri kuşatılmakta, Kürtler sokak ortasında linç edilmekle karşı
karşıya kalmaktadırlar. Açlık grevleri, Türkiye’nin çözümsüz bırakılan Kürt sorununa, çözümün
zeminini oluşturmaya dönük, eylemcilerin canlarını ortaya koyduğu bir eylemdir. Bu nedenle, bu
taleplerin müzakereye açılması, demokratik temelde çözüme kavuşması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun ataması yapılmayan
öğretmenler hakkındaki önergesine dair söyleyeceklerime ise şunu belirtmekle başlamak istiyorum.

Ataması yapılmayan öğretmenler konusu yıllardır devam etmekte, gittikçe de büyümektedir.
Hükûmetin verdiği rakamlar yanıltıcı ve bir o kadar da işi zorlaştıran türdendir. 

Sayın Başbakan, geçen gün yaptığı bir konuşmasında atanmayan öğretmenler sorununu
normalmiş gibi göstererek, hatta yaptıkları atamaları olağanüstü bir icraatmış gibi kamuoyuna
sunmuştur. Konuşmasının bir bölümünde, “Zaman zaman bazı televizyon kanallarında veya
oluşturulan bazı dernekler vasıtasıyla, ‘Ben öğretmen oldum, atanamıyorum; şekliyle hareket edenler
var. Herkes öğretmen olabilir fakat bütün bunların atanabilmesi için de şüphesiz, devletin gerek bütçe
noktasında gerekse bunları atama noktasında diğer kamu kurumlarıyla ilgili planlamasına müsaade
etmek lazım.” diyor.

Burada suçlu yine halk. Okuduğu hâlde atama bekleyen, çoluk çocuk perişan olan, intihar edecek
kadar büyük bir çaresizliğe itilen insanlar var. Başbakan 120 bin öğretmen atanacağını söylüyor.
Sayın Bakanın da bir yıl kadar önce söylediği “55 bin öğretmen atanacak…” Ama umarız sadece
11 bin öğretmenin ataması durumunda kalmaz bu söylem.

300 bin civarında öğretmen atama bekliyor. Şu an 60 bin öğretmen ücretli öğretmenlik yapıyor.
Ücretli ve vekil öğretmenlikle ucuz iş gücü olarak kullanılan öğretmenler bu duruma “Dur.” demek
için mücadelelerine devam ediyorlar. Şubat ayında atamayı bekleyen öğretmen adaylarının talepleri
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

AKP İktidarı döneminde Nurcan Uca, Hilal Uzunkaya, Mustafa Kaya adındaki öğretmenler intihar
ederek hayatına son verdi. Bu insanlar, 2007’nin ilk altı ayından bu yana yaklaşık olarak sayısı 30’u bulan
ve hayattan kopan öğretmenlerin içerisinde yer alıyor. Ülkede öldürmek için her türlü yol deneniyor;
insansız hava araçları alınıyor, son teknolojik silahlara milyonlarca dolar harcanıyor ama sorun yoksulluk,
açlık, işsizlik, atanmayan öğretmenler olunca “Bütçeden kaynak aktarılamıyor.” deniliyor. 
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Bütün bunları tartışırken neden güvenlik harcamalarından bahsetmiyoruz? 2012 Ocak-Haziran
döneminde güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları tutarı toplam 732,7
milyon lirayken temmuz ayında 473,5, ağustos ayında ise 372,4 milyon lira olmuştur; bu rakam
toplamda ise 846 milyon liradır. Örtülü ödenekten harcanan miktar sadece temmuz, ağustos aylarında
156,5 milyon liradır; kimse nereye gittiğini bilmiyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretmenlik mesleği, aydın kimliği ve toplumsal zeminde
yüklendiği rol gereği eleştirel düşünmeyi temel almak zorundadır ancak mevcut politikaları eleştiren
öğretmenleri öğretmenlikten istifa etmeye davet eden, ayrıca atanmayan öğretmenlere de “Başka
işler yapın.” demeye kadar götüren Sayın Millî Eğitim Bakanının söylemlerini de halkımızın takdirine
bırakıyoruz. 

Ayrıca, bugün eğitim sistemindeki tüm çarpıklıkların kaynağı olan YÖK’ün kuruluş yıl dönümü.
Kuruluşundan bu yana bu çarpık sistemi protesto eden yüzlerce öğrenci saldırılara maruz kalmış ve
tutuklanmıştır. Bugün de yaralanan ve gözaltına alınan öğrenciler var. Bu sistemin bir an önce
değiştirilmesi gerekiyor diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Engin Altay, Sinop Milletvekili. (CHP

sıralarından alkışlar) 
ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkürler. 
Sayın Başkan, demin ben hakikaten mikrofon açık diye konuştum, fark etmemişim, tekrar onu

bilginize bir sunayım. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
MHP’nin verdiği Meclis araştırması önergesinin lehinde söz aldım. Zevkle ve memnuniyetle

de lehinde aldım, zira bu mahiyette verilmiş, son altı-yedi yıldır Meclisin tozlu raflarında ya da hard
disklerinde bekleyen 100 civarında Meclis araştırma önergesi olduğunu biliyorum. Bu önergelerin
tümünde yüce Meclisten talep edilen şudur: “Ataması yapılmayan öğretmenlerin içinde bulundukları
hâli konuşalım.” 

Sayın milletvekilleri, zaman zaman söylersiniz “Vara yoğa muhalefet gensoru veriyor,
soruşturma önergesi veriyor, genel görüşme veriyor, yazılı soru önergesi veriyor, araştırma önergesi
veriyor…” Ya, hepinizi birer öğretmen yetiştirdi, bugün buradaysanız öğretmenlere karşı bir minnet
ve şükran borcunuz var ve bu ülkede 300 bin civarında bu sorunu bire bir yaşayan insanı, aileleriyle
beraber 1,5 milyon nüfusu ilgilendiren bir kronik, bir trajik durumla karşı karşıyayız. Burada oturup
duruyorsunuz. Bu konudan çok daha önemsiz konular için kurulmuş Meclis araştırmaları var. Kaldı
ki biraz önce MHP Grubu adına konuşan milletvekilimiz söyledi, Sayın Başbakanın bu konuda 2002
seçimleri öncesi Türkiye'nin dört bir yanında verdiği sözler var. 

Ha, şimdi, Başbakanın konuşmasıyla ilgili, kürsüden yaptığı konuşmalarla ilgili de bir
değerlendirme yapmak lazım bu vesileyle. Prompter’la konuştuğu zaman çok sıkıntı yaşamayan ve
kendisini dinleyenlere, kendisine bel ve umut bağlayanlara da çok sıkıntı yaşatmayan Başbakan,
prompter’dan çıktığı zaman, kendisine bel bağlayanlara, umut bağlayanlara şok ve hayal kırıklığı
yaratıyor. Bugün eminim ki grup toplantısında birçoğunuzun -Başbakanın yaptığına ister “eğretileme”
deyin ister “açık istiare” deyin- yüzü kızarmıştır, kızarmış olmalı. Bugün 61’inci Cumhuriyet
Hükûmetinin başı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı eğretilemeyi ya da açık istiareyi, ben
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan
bir milletvekili olarak yakıştıramadım, benim yüzüm kızardı. 
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Sayın Başbakanın bu tarzı, bu üslubu aslında yeni de değil, geçmişte de bunun çok örnekleri var
ama bugünkü benzetmesi, gerçekten onun adına belki de siyasi yaşamının en büyük talihsizliğidir. 

Siyasette nereye gelirseniz gelin hepimizin kastı aşan ifadeleri olur, istemeyerek ağızdan çıkan
sözler olur. Umarım ve dilerim ki Sayın Başbakan en kısa sürede, bugün yaptığı büyük ayıbı,
“eğretileme” ya da “açık istiare” anlamında, niyetiyle yaptığı ama hiç yakışık almayan bu büyük
ayıbı telafi etmesini de bilir. 

Sayın milletvekilleri, konumuz AKP hükûmetlerinin atamasını yapmadığı öğretmenler.
Öğretmenlerimizden her vesileyle bu kürsüde bu konuyla ilgili müteaddit defalar özür diledim, bir
kere daha diliyorum. 

Sayın Bakan karşıda. Sayın Bakan, Haymana’da, 2012-2013 eğitim öğretim yılını açarken
“120 bin acil öğretmene ihtiyacım var.” dediniz mi? Dediniz. 40 bin aldınız mı? Aldınız. “Şubatta
atama yapmayacağım.” diyorsunuz. Peki, ben size şunu söylemiyorum yani atama bekleyen 250 bin
öğretmeni sisteme alın demiyorum, diyemem zaten. Ancak, bir ülkede Millî Eğitim Bakanı “120 bin
öğretmene ihtiyacım var.” diyorsa, Millî Eğitim Bakanlığı iç denetim raporu bunu teyit ediyorsa, öte
yandan Başbakan çıkıp “OECD’nin en hızlı büyüyen ülkesi olduk, dünyanın bilmem kaçıncı büyük
ekonomisine sahibiz, on yılda, az zamanda çok ve büyük işler yaptık.” diye hamaset yapıyorsa siz
bu 120 bin öğretmeni derhâl sisteme dâhil etmek zorundasınız. Tutturmuşsunuz bir “Ücretli
öğretmenliğe yönelin.” diye. Ayıptır! Ücretli öğretmenlik, dünyanın hiçbir sisteminde olmayacak
kadar komik ücrete insanların mahkûm edilmesidir, bir köleliktir. 

Şimdi, daha hazin bir şey var sayın milletvekilleri. Ben bu Parlamentoda çok millî eğitim
bakanıyla çalıştım ama böylesini hiç görmedim. Bakın, bir Millî Eğitim Bakanına şu cümle yakışıyorsa
ben bu iddiamı geri alacağım, MHP grup önerisinin aleyhinde oy kullanacağım. Millî Eğitim Bakanı
diyor ki: “Ben öğretmen olmak isteyenleri Eminönü Camisi’nin önünde bekleyen güvercinlere
benzetiyorum; biliyorlar ki biri önlerine yem atsın… Allah’tan çocuklarım memur olmadılar.” Millî
Eğitim Bakanı bu cümleyi söylediyse -ki düşmüş İnternet’e, kayıtlara- çok ayıp etmiştir. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Orada dalga geçiyor, gülüyor orada, bak orada gülüyor!
ENGİN ALTAY (Devamla) - Kendisini yetiştiren öğretmenlere de ayıp etmiştir, Türkiye’de

çalışan yaklaşık 3 milyon civarındaki memur statüsündeki kamu çalışanına da ayıp etmiştir. Çok merak
ediyorum, Millî Eğitim Bakanının çocukları ne iş yapıyor? Başbakanın ve diğer kimi bakanların
çocukları gibi az zamanda çok ve büyük mülk ve servet sahibi oldularsa ona bir lafım yok ama bu
milletin memuruyla, bu milletin çocuklarıyla dalga geçmeye de Millî Eğitim Bakanının hakkı yok. 

Gene kampta, gene basına yansıdığı kadarıyla Sayın Başbakan eğitimle ilgili yapılan işleri ardı
ardına sıralıyor. Sonra, Meclis Başkanına, milletvekillerine fırça atmasına alışkınız ama basına
yansıyan şekliyle Millî Eğitim Bakanına da bir fırça atıyor. Millî Eğitim Bakanının “Haberdar
olmadım.” dediği bir sorunla ilgili “Sen herkesten önce buna vâkıf olmalı ve çözmelisin.” diyor.

Millî Eğitim Bakanının haberdar olmadığı konu nedir? Velilerden para toplanmasıdır. Sayın
Bakan, Güzelkent İlkokulu ve Ortaokulu Etimesgut Kaymakamlığına bağlı, o ilköğretim okuluna
gidin, yani gitmeyin de müdürü çağırın, “22/10/2012’de bir yazı yazmışsın velilere.” deyin. Yazı
bende Sayın Bakan. “Millî eğitimle ilgili şu kadar iş, bu kadar iş yaptık.” diyorsunuz, esasen millî
eğitimin içine ettiniz, millî eğitim sistemini perişan ettiniz. 

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Bu nasıl laf ya! Terbiyesiz.
ENGİN ALTAY (Devamla) – Sizin döneminizden önce ya da…
BAŞKAN – Sayın Altay, şu kelimeleri Meclis kürsüsünden… 
Lütfen geri alır mısınız sözünüzü, lütfen ama düzeltir misiniz?
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ENGİN ALTAY (Devamla) – Özür dilerim. Tamam Sayın Başkanım, tamam.
Bakın, şimdi, derslik başına düşen öğrenci sayısı neydi? Derslik başına düşen öğrenci sayısı

Sayın Bakandan önce neydi, şimdi ne? Gelsin kendisi söylesin. Bak, sataşma, cevap verme hakkı
veriyorum adama ama “Yukarıda Allah var.” diye konuşacak. Ömer Dinçer’den önce derslik başına
kaç öğrenci düşüyordu, şimdi kaç öğrenci düşüyor, onun cevabını vererek başlasın. 

Çok söze gerek yok, millî eğitim sistemini perişan ettiniz. Bakın, bir gazete… Ne kadar garip,
Maliye Bakanının seçim bölgesi Çağlı Köyü, Maliye Bakanının seçim bölgesi. Bu da orada eğitim
öğretim yapılan okul. 

Şimdi, çok önemli bir şeyi sizinle paylaşmam lazım. Bu derslik polemiği hep var, on senedir var.
Başbakan diyor ki… Kızılcahamam’da yeni, taze. Başbakan hep 180 bini kullanıyordu, dün
Kızılcahamam’da, 146 bin derslik yaptığını söyledi. Bülent Arınç “180 bin” diyor. Millî Eğitim Bakanı
ne diyor? Bilmiyorum, herhâlde ikisinin ortasını söyleyecek. Böyle bir şey olabilir mi ya? 

OKTAY VURAL (İzmir) – Bilmiyor ki!
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Haberi yok, haberi!
ENGİN ALTAY (Devamla) - Bilmiyor tabii, bilmiyor tabii.
Şimdi, bakın Sayın Bakan, size de söz hakkı doğdu zaten.
OKTAY VURAL (İzmir) – Başbakan o konuda haklı canım!
ENGİN ALTAY (Devamla) – Ama söz hakkını kullanmadan önce, Reşit Galip de bir Millî

Eğitim Bakanıydı ve Atatürk’ün aslında baştan hiç sevmediği, bazı fikirlerine hiç katılmadığı bir
Millî Eğitim Bakanı. Daha sonra Atatürk’e rağmen, Millî Eğitim Bakanlığı yaptı ve Atatürk’le çatır
çatır tartıştı. Reşit Galip kendi tezlerini devrin Cumhurbaşkanına kabul ettirdi. Şimdiki Millî Eğitim
bakanları Başbakandan fırça yiyip duruyor. Böyle olur mu? Millî Eğitim Bakanına fırça atılırsa
okuldaki çocuk o sisteme güvenir mi? Böyle şey olmaz.

Sayın milletvekilleri, Türk millî eğitim sistemimiz perişan edildi. (CHP sıralarından “Bravo”
sesleri, alkışlar) Bir kininiz, bir öfkeniz, bir cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili rahatsızlığınızdan dolayı
4+4+4 sistemiyle hakikaten millî eğitim sistemini, ilköğretimi perişan ettiniz, gelin, bu yanlıştan
biran önce dönün. 

BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) – Millet beğenmiyordu. 
ENGİN ALTAY (Devamla) – Ne oldu biliyor musun? Senin Ankara’nda, İstanbul’unda 70 kişilik

derslikler var. Sen göndersene çocuğunu 70 kişilik dersliğe!
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Onlar kolejlere yolluyorlar, kolejlere! Özel kolejlere yolluyorlar! 
ENGİN ALTAY (Devamla) – Ne oldu ya! Sen vatandaşın ne çektiğini bilmiyorsun. 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Vatandaş, fakir fukara imam hatibe, kendi çocuklarını kolejlere

yolluyorlar!
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ENGİN ALTAY (Devamla) – Atamasını yapmadığınız öğretmenlere hem Başbakanın hem Millî

Eğitim Bakanının verdiği sözü yeri getirmesini bekliyorum. Daha önce de söyledim, sözü er kişilerin
sözünde er kişi durur.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Sayın Dinçer, söz  talebiniz var. Ne için söz istediniz?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) – Sayın Başkan, bana yapılan sataşma

sebebiyle.
BAŞKAN – Yalnız yeni bir sataşmaya mahal vermeden, buyurun, iki dakika süre veriyorum

Sayın Dinçer. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
2.- Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın şahsına sataşması

nedeniyle konuşması 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) – Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlar;

az önceki konuşmayı dinledikten sonra bazı bilgileri tashih etme ihtiyacı hissettim. Önce şunu
söyleyeyim: Öncelikle hemen şunu teyit etmeliyim ki bizim 2003’ten beri bugüne kadar yaptığımız
derslik sayısı 181 binden fazladır…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Başbakanın bugünkü konuşmasını aç…
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – …ve sadece geçen yıl yeni derslik

olarak 11.600, eski proje dışı uygulamaları da dersliklere dönüştürerek yaklaşık 10.600 civarında,
toplam 22 binden fazla yeni derslik kazandırarak bir önceki yıldan çok daha iyi bir şekilde, derslik
başına öğrenci sayısını azaltan bir uygulama yaptık. 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Kaçını hayırsever yaptı, kaçını bütçeden yaptınız. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Benden önceki bakanlar döneminde

ilkokullarda öğrenci sayısı ortalama derslik başına 31 civarındayken, hâlâ o sayıda bir değişme
olmadı. 

Yalnız, arkadaşların, derslik başına öğrenci sayısı hesaplarında küçük bir hataları var, büyük
sonuçlar doğuran, büyük yanlışlar doğuran küçük bir hataları var. Derslik sayıları, normal şartlarda,
bir ildeki toplam öğrenci ile toplam derslik sayısının bölünmesi olarak elde edilirler. Hâlbuki sınıfta
ise ders esnasında kaç öğrencinin olması şubeyle ölçülür. Bu açıdan bakıldığında, İstanbul’da bile
derslik başına 70-80 öğrenciden bahsedildiğinde, bir anda bir öğretmen karşısında var olan öğrenci
sayısı 40-44 civarındadır maksimum. Bu açıdan bakıldığında eğitim sistemindeki uygulamalar sizi
şaşırtmasın.

Daha da önemlisi, bugün az önce kendi elinde gösterdiği haberin bütünüyle, işte benzer
durumlarda tartışmalara veya konuşmalara zemin hazırlasın diye uydurma yapılmış bir haberdir.
Batman’daki hadise aslında bütünüyle düzmecedir. O köydeki yaklaşık 12 tane öğrencinin, ilkokul
öğrencisi… Toplam 22 öğrenci var. Bu 22 öğrencinin 10 tanesi ortaokul öğrencisi, 12 tanesi ilkokul
öğrencisi. 10 ortaokul öğrencisi başka ilçe merkezine taşımalı eğitim, 12 öğrenci…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Çok önemli bir bilgi Sayın Başkan,

cümlemi bitireyim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Dinçer.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Ama çok önemli bilgiler.
BAŞKAN – Lütfen Sayın Dinçer, öyle bir uygulamamız yok.
Teşekkür ediyorum. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan ilkelidir o konuda!
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Ben şunu söylemek istiyorum: Bütün

konuşmalarda… Aslında bizim perişan ettiğimiz millî eğitim sistemi filan değil, perişan ettiğimiz
CHP zihniyetidir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasında, benim yaptığım

konuşmaya atfen yanlış bilgi verdiğimi söyledi. Müsaade ederseniz bir dakika…
BAŞKAN – Hayır, değil. 
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ENGİN ALTAY (Sinop) – Tutanaktan, tutanaktan. Bir dakikayı geçmemek kaydıyla. Bak, iki
dakika demiyorum.

BAŞKAN – Ama sataşma söz konusu değil ki Sayın Altay.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Ama yanlış bilgi… Nasıl olmaz? Beni Genel Kurula yanlış bilgi

vermekle suçladı.
OKTAY VURAL (İzmir) – “Uydurma” dedi Sayın Başkan!
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Evet, söyledi.
BAŞKAN – Ben dinledim şeyi, gazete haberinin yanlış olduğunu söyledi. Eğer sataşma varsa,

ilgili gazete ve…
ENGİN ALTAY (Sinop) – “Uydurma” dedi Başkanım. 
BAŞKAN – Tamam. 
ENGİN ALTAY (Sinop) – Ben uydurma belgeyle buraya çıkmam.
BAŞKAN – Hayır, size söylemedi ama ben dikkatle dinledim. Gazete haberine “uydurma” dedi. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) – Sayın Başkan, ben “Yanlış bilgi verdi.”

demedim, bilgiyi tashih ettim.
BAŞKAN – Evet, biliyorum.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Başbakan kaç dedi, Başbakan ne dedi, onu söyleyeceğim ben. 
BAŞKAN – Sayın Altay, lütfen, karşılıklı böyle bir konuşma usulü yok ama lütfen.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkanım, ama söylediğim bir bilgiyle ilgili… Bakın, yarım

dakika diyorum Sayın Başkan, iki dakika değil, rica ediyorum ama.
BAŞKAN – Ama böyle bir usulümüz yok ki karşılıklı Sayın Altay. Konuşmayı dinledik, size

sataşma yok efendim. 
ENGİN ALTAY (Sinop) –  Nasıl yok, nasıl yok yani beni yanlış bilgi vermekle itham etti. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, Engin Bey, yanlış bilgi verdiyse düzeltsin.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, ben “Başbakan ‘146 bin’ derslik dedi.” dedim. Şimdi,

burada tutanaktan bir cümle okuyacağım ya.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, Genel Kurula yanlış bilgi verdiği söylendi, yanlış

bilgilendiremez Genel Kurulu.
BAŞKAN – Lütfen Sayın Altay…
ENGİN ALTAY (Sinop) – Başkanım, burada ne gerekçelerle ne sözler verdiniz, hiç sataşma

yokken söz verdiniz. Şimdi, benim konuşmama atfen Sayın Bakan çıktı, benim Genel Kurula yanlış
bilgi verdiğimi söyledi. Söyledi mi? Söyledi. Bu bana cevap hakkı getirir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Evet, söyledi.
BAŞKAN – Hayır, Genel Kurula yanlış bilgi verdiğinizi söylemedi efendim. 
ENGİN ALTAY (Sinop) – “Uydurma” dedi ya, “uydurma” dedi ya, daha ne desin!
BAŞKAN – Gazete haberi için söyledi. Evet, dinledik efendim. 
Oturun, yerinizden bir dakika açayım o zaman.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Ben oraya çıkma meraklısı değilim, yerimden olur, tamam.
BAŞKAN – Sataşma şeklinde değil, buyurun. Hayır, lütfen ama sataşma yok ortada, açıklama

yapmanız için, buyurun, yerinizden…
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IX.- AÇIKLAMALAR
1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in bazı ifadelerine ilişkin

açıklaması
ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, ben bu kürsüye hiç böyle uydurma belgelerle, bilgilerle çıkmadım. Çok kısa

söylüyorum, Başbakanın Kızılcahamam konuşması, bir sürü söylüyor eğitimle ilgili: “On altı yılda
6.326 okul açarak yepyeni bir dönem başlattık.” Bir AKP milletvekilimiz eline kâğıt kalem alsın.
“Derslik sayısını 346.666’dan -lütfen yazarsanız- 492 bine çıkardık…” Recep Tayyip Erdoğan. Ben
bu 492’den 346’yı çıkardığımda 146 buluyorum. Demek ki Başbakan “146” demiş. Şimdi Bakan
“180” diyor. Ya  Başbakan ya Bakan yalan söylüyor kardeşim, bu kadar basit. (CHP sıralarından
alkışlar) Allah Allah! Bunu söylüyor.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yok, yok, Bakan bilmiyor bunu.
BAŞKAN – Bir saniye...
Sayın Hamzaçebi, buyurun. 
2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in

dersliklerdeki öğrenci mevcuduyla ilgili verdiği bilgiye ilişkin açıklaması
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, mikrofondan da konuşabilirim.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Millî Eğitim Bakanı İstanbul’la ilgili bir örnek verirken İstanbul’da bile 44 kişiyi geçen

bir dersliğin olmadığını ifade ettiler. Oysa ben kendi seçim bölgemden, İstanbul birinci bölgeden
biliyorum ki Sultanbeyli’de ve Sancaktepe’de 55-60 kişilik derslikler vardır Sayın Bakan. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Bakan yanlış bilgi veriyor.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sanıyorum sizin bilginiz dâhilinde değil, İstanbul

deyince siz zannediyorsunuz ki çok düşük sayıda öğrenciye sahip derslikler var. Sultanbeyli ve
Sancaktepe gibi fakir ve dar gelirli ailelerin çocuklarını okuttuğu okullarda sınıftaki öğrenci mevcudu
55-60 kişidir Sayın Bakan. Bilginize sunuyorum.

Teşekkür ederim.
OKTAY VURAL (İzmir) – Bakanın haberi yok odadan dışarı çıkmadığı için. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Canikli.
3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin

dersliklerle ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
O iki rakam arasında esasında hiçbir çelişki yok yani son derece yüzeysel bir yaklaşımla bu tür

ağır ithamlarda bulunmanın hiçbir anlamı yok. Şimdi, bakın, o iki rakam arasındaki farkı aldığınızda
devre dışına çıkan derslikler bu rakama dâhil değildir yani 300 küsurdan 400 bin küsura çıkmıştır,
Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi, ilave 180 bin derslik ilave edilmiştir, bu arada 30 bin derslik de
şu veya bu nedenle devre dışında kalmıştır yani yıkılmıştır, vesaire. Evet, olay bu kadar net ve basittir.
Dolayısıyla…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sonuçta 146 bindir.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır, 180 bin ilave…
ENGİN ALTAY (Sinop) – Tamam, o zaman daha da az derslik yapmışsınız.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bakın, bakın, çok açık, bir daha söyleyeyim yani…
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OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bu hesap konusunda gruplara da söz verin.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – …o tarihte 350 bin -yuvarlayarak söylüyorum- dersliğin

içerisinde daha sonra kullanım dışında kalan derslikler de vardır, öyle değil mi? Her sene, her yıl
binlerce derslik devre dışında kalır, ömrünü tamamlar, vesaire. Ayrıca başka nedenlerle bu dönemde
hızlanmıştır. Sayın Bakanımızın söylediği bu rakam, 180 bin, yeni ilave edilen derslikler, yeni inşa
edilen derslikler. 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Başbakan da onu söylüyor. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başbakanımızın söylediği de ikisi arasındaki fark.

Ona çekilenleri ilave ettiğiniz zaman toplamı bulursunuz, bu kadar basit. Lütfen sözünüzü geri alın. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, Nurettin Bey Sayın Başbakanı ve Sayın Bakanı da düzeltti,

çok teşekkür ediyoruz!
VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
2.- MHP Grubunun, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş olduğu  (10/81) esas numaralı Meclis Araştırması
Önergesi’nin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 6/11/2012 günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin
önerisi (Devam) 

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Avni Erdemir, Amasya
Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; MHP Grubunun ataması
yapılmayan öğretmenlerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi
konusunda vermiş olduğu Meclis araştırması açılması talebiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Bu
vesileyle siz değerli arkadaşlarımı ve değerli öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Yunus der ki: “Sözü bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz/Sözünü pişirip
diyenin işini sağ ede bir söz/ Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı/ Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal
ede bir söz/ Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini/ Bu cihan cehennemini sekiz cennet ede bir
söz.” Yine belagati tanımlarken “Sözün muktezayı hâl ve makama mutabık olmasıdır.” derler yani
“Söylenecek sözlerin duruma, mekâna, zamana uygun olarak söylenmesi gerekir.” derler. Değerli
arkadaşlarım, elbette polemik yapılır, âlâsını biz de, bizim arkadaşlarımız da yapar ancak biz
konuşmamızda mümkün olduğu kadar Yunus Emre’nin ifade ettiği düşüncelere uygun bir tonda,
tarzda konuşmaya çalışacağız. 

Değerli arkadaşlar, elbette atanamayan her öğretmen adayı, iş bulamayan her genç bizim
yüreğimizi dağlar işsizliğin toplumda ne yaralar açabileceğini, atanamamış bir öğretmen adayının
gönlünde hangi fırtınaların estiğini, hangi dramları yaşadıklarını elbette biliyoruz. AK PARTİ İktidarı
olarak on yıldır bizim mücadelemiz de işte asıl tam bunun içindir, gece gündüz bunun için çalışıyoruz;
üretim, kalite, ihracat diye bunun için didiniyoruz. Biliyoruz ki ülkemizi kalkındırmadan, büyütmeden
bu sorunları çözmemiz mümkün değildir, keşke sihirli bir formül olsa da bu sorunları hemen
çözüversek.

Değerli arkadaşlar, bu konunun tekrar tekrar yüce Meclisin gündemine getirilmesinden de şahsım
adına üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Niye üzüntü duyacaksın?
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AVNİ ERDEMİR (Devamla) – Elbette, muhalefetin, istediği konuyu Meclisin gündemine
getirme hakkı vardır. Ancak bu gençler bizim gençlerimiz, bunlar bizim evlatlarımız, bunların içinde
bulundukları zorluklar elbette önemli, bunların içinde esen fırtınalar elbette önemli ancak çözüme
katkı sunmayacak söylemler, onların duygularının istismarı, iktidar ve muhalefetin birbirini
yıpratmada siyasi bir malzeme olarak kullanılmaları en çok bu gençlere haksızlık diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, muhalefete sorarsanız, hiçbir konuda bardağın dolu tarafı yok. 
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Milletvekilim, milleti malzeme yaptınız, gençler ne?

Millet malzemeniz oldu.
AVNİ ERDEMİR (Devamla) – AK PARTİ İktidarı eğitimde, sağlıkta, ekonomide hiç doğru iş

yapmıyor…
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Siyaset malzemesi yapıyorsunuz milleti.
AVNİ ERDEMİR (Devamla) – …hep yanlış iş yapıyor, hep noksan yapıyor muhalefete göre.
Değerli arkadaşlar, AK PARTİ İktidarına ya siz şaşı bakıyorsunuz ya millet yanlış görüyor bizi.

Ama biz inanıyoruz ki milletimiz engin ferasetiyle bizi görüyor, bizi anlıyor. Gelin, siz de milletimizin
gözüyle bakın bize, doğruya doğru, eğriye eğri deyin. 

Değerli arkadaşlarım, biz, hiçbir zaman siyasi popülizm yapmadık, gençlerimizin duygularını
istismar etmedik, yapabileceklerimize söz verdik, ülkemizin, eğitim camiamızın ihtiyaçlarıyla
ülkemizin gerçeklerini yan yana getirdik, yapılabilecekleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, üniversitelerin, arz-talep dengesini dikkate alarak öğrenci alımı
planlaması yapması gerektiğine biz de inanıyoruz. Bakanlığımız YÖK’le bu konuda gerekli
çalışmaları yapmış, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun planlama başlatılmıştır. Öğretmen İstihdam
Projeksiyonları, Stratejileri ve Sistemlerin Geliştirilmesi Projesi başlatılmıştır değerli arkadaşlar.
Herhâlde, hiç kimse bize “Siz öğretmen atamadınız.” diyemez. İktidarımızda, 2002’den günümüze
367 bin öğretmen atadık. Bu, şu anda çalışan öğretmenlerimizin, evet, yarısından fazlası anlamına
geliyor. Evet, on yılda, çalışan öğretmenlerin yarısından fazlasını AK PARTİ İktidarı atamıştır. Bakın,
bu yıl 57 bin öğretmen atadık. Bu atamalar işe yaradı, ücretli öğretmen sayısı 12 bine düştü. Evet,
2011 yılında 53 bin olan ücretli öğretmen sayısı bugün 12 bindir. Bu iyileşme, hiç şüphesiz,
Bakanlığımızın öğretmen atama politikalarında yaptığı değişiklikle sağlandı, norm kadroların etkin
kullanımıyla sağlandı. 

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ İktidarında 367 bin öğretmen atanacak, kendi dönemlerinizdeki
durum hiç söylenmeyecek, bütün atanmayanların hesabı AK PARTİ İktidarından sorulacak. Gelin,
arkadaşlar, biraz gerçekçi olalım. 2002’de devrettiğiniz Türkiye’de atanamayan öğretmen yok
muydu? Eğer konuya böyle yaklaşırsak, bugün atanamayan hukukçuları ne yapacağız? Bugün
atanamayan iktisatçıları ne yapacağız? Atanamayan jeologları, arkeologları ne yapacağız? İhtiyaca
uygun bir planlamaya evet, ancak gelin, deyin ki: “Biz üniversite mezunu herkesi kamuda istihdam
edeceğiz.”

ALİM IŞIK (Kütahya) – Ona çözümü siz bulacaksınız. Elbette ki onlar da problem. 
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – İktidarda olan sizsiniz!
ALİM IŞIK (Kütahya) – Onları niye atamadınız? Elinizden tutan mı vardı on yıldır?
AVNİ ERDEMİR (Devamla) – “Bizim dönemimizde atanamayan öğretmen, bizim dönemimizde

atanamayan arkeolog, jeolog olmayacak, hepsini kamuda atayacağız.” deyin gelin bu kürsüde değerli
arkadaşlarım. 
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Değerli arkadaşlar, hep dedik, ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Biz biliyoruz ki dünyanın
hiçbir ülkesinde üniversiteyi bitiren herkes kamuda istihdam edilmiyor. Hatta bugün biz dünyada
kamuda en fazla personel istihdam eden ülkelerden biriyiz.

GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) – Üniversiteyi istihdam et, üniversiteyi! O çocuklara yazık!
AVNİ ERDEMİR (Devamla) - Bugün dünyanın en büyük ekonomisi olarak kabul edilen

Amerika’da bile işsizlik yüzde 8’ler civarında. Yapmamız gerekeni hep söylüyoruz: Büyümek,
gelişmek. Bizim 2023 vizyonunda ifade ettiğimiz 500 milyar dolar ihracat, dünyanın en büyük
10 ekonomisi hedefine ulaşmaktır. Bunu başarırsak ne atanamayan öğretmen ne atanamayan diğer
meslek sahiplerinden söz edeceğiz, sorunlar kendiliğinden çözülecek inşallah. Hükûmet olarak bugün
yaptığımız da gençlerimize gerçekleri söylemek, milletimizle birlikte bu ülkeyi kalkındırmak ve
işsizliği azaltmaktır. Bunu biz milletimizle birlikte başaracağız. 

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Geçen sene 13’üncü ekonomiydi, bu sene 18’inci ekonomi, bu
nasıl başarı?

AVNİ ERDEMİR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu önergeyi veren MHP’li arkadaşların
devrettikleri Türkiye’de, bankalar iflas etmiş bir Türkiye vardı. (MHP sıralarından “Yalan söyleme.”
sesleri) İnsanları, evet, fakirleşmiş bir Türkiye vardı. 

ALİM IŞIK (Kütahya) – Yalanın batsın senin! Kocaman adamsın be!
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sen kendinden bahset senin durum nasıl?
AVNİ ERDEMİR (Devamla) - Çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlanan bir Türkiye vardı ve

o dönemde de atanamayan öğretmenler vardı.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sen kendinden bahset, durumun nasıl? Durumunu anlat. Nasıl,

nasıl, ihale mihale, bir götürme bir şey var mı?
AVNİ ERDEMİR (Devamla) - Gerçekte 2002’de Başbakanımızın, atanamayan öğretmenler

konusunu meydanlarda işlediği ve bu sorunun çözülmesi gerektiğine dair ifadeleri vardır. 
ALİM IŞIK (Kütahya) – Ne oldu? Tam tersi oldu.
OKTAY VURAL (İzmir) – Durumlar iyi mi?
AVNİ ERDEMİR (Devamla) - Biraz önce de ifade ettim. Demek ki devrettiğiniz Türkiye’de en

önemli meselelerden birisi atanamayan öğretmenlerdi sizin döneminizde de. Bunu gerekçenizde de
açık açık ifade ediyorsunuz. Evet, Başbakanımız meydanlarda bunu söylemiş ve gereğini de yerine
getirmiştir. Evet, o günden bugüne 367 bin öğretmen atanmış.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Hacı, durumun nasıl Hacı?
AVNİ ERDEMİR (Devamla) - Bunu siz atamadınız. Bunu, 367 bin öğretmeni Recep Tayyip

Erdoğan’ın Başbakan olduğu AK PARTİ Hükûmeti atamıştır değerli arkadaşlar. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar) 

Evet, çevremde olduğu için yakinen biliyorum, onun için de arz etmek istiyorum: Arz-talep
dengesi gözetilmeden, döneminizde ve daha önce açılan beden eğitimi ve spor yüksekokullarından
mezun olan binlerce genç döneminizde diğer öğretmenlerle birlikte hep atanmayı bekledi, yok
denecek kadar öğretmen atandı; o gençlerin çoğunu atamak bize nasip oldu, AK PARTİ İktidarına
nasip oldu. 

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bu kadar öğretmen nerede birikti? 
AVNİ ERDEMİR (Devamla) - Bugünkü gençlerimiz de bir gün atanacaksa, hiç şüpheniz

olmasın, onu da inşallah biz atayacağız diyorum ve tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, Hatip 57’nci Hükûmet dönemiyle ilgili, bankaların

batırıldığına ilişkin bir ifadede bulundu, bu açık bir sataşmadır. Sataşmadan dolayı Sayın Mehmet
Günal, grup adına efendim…

BAŞKAN – Sataşma nedeniyle söz isteyen Mehmet Günal, Antalya Milletvekili, iki dakika…
(MHP sıralarından alkışlar)

Yalnız, lütfen, yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim.
VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

3.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Amasya Milletvekili Avni Erdemir’in Milliyetçi
Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sataşmak için söz almadım, sadece düzeltme yapıyorum. 
Bugün bu sözleri söyleyebiliyorsanız 57’nci Hükûmetin almış olduğu önlemler sayesindedir.

Siz kendi… (AK PARTİ sıralarından “bankalar” sesleri)  Bankaları söyleyeceğim şimdi. Biz onu
konuşurken Sayın Başbakan Bozüyük’te bir banka patronunun helikopteriyle geziyordu,
geldiğinizde… (MHP sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, Bozüyük’te, batık bankaların patronlarıyla…
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Halis Toprak’ın helikopteriyle geziyordu.
MEHMET GÜNAL (Devamla) – İkincisi: Siz burada araştırma komisyonu kurdunuz; bakın,

araştırma komisyonu kurdunuz, raporlarını da arşivden çıkarın, ben de size göndereyim. Sonra orada
bunları tespit ettiniz güya kim sattı kim aldı diye, onu cezalandıracaksınız diye beklerken ne yaptınız
biliyor musunuz? Sayın Canikli’nin konusudur. Kimin vergilerini affettiniz? 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Neyi affettik?
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Kimin cezalarını affettiniz?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ne zaman?
MEHMET GÜNAL (Devamla) – İktidara gelir gelmez kasım ve aralık aylarında. Maliyenin

yazdığı yazıların size dökümlerini birazdan getirttireceğim. O söylediğiniz “Hortumladı.” dediğiniz
bankanın patronlarına, 3 milyara yakın vergisini, bir yabancı bankanın, 3 milyara… 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Belgesi varsa…
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Hemen ben size biraz sonra o Maliyenin yazılarını

getireceğim, arşivimde duruyor, burada da konuştum. Citibank’ın vergilerini, birinci işiniz, gelir
gelmez iktidara, 2002 yılının Kasım ayının sonunda, aralık ayında, bakın, o günkü Gelirler Genel
Müdürlüğünüze ve Maliye Bakanlığına bakın, yaptığınız birinci iş, onların vergi cezalarını affetmek
oldu, usulsüzlüklerini affetmek oldu. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ne biliyorsanız söyleyin.
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Bankaları hortumlayanları niye cezalandırmadın? Burada

kurdun, araştırma komisyonu kurdun. Sizin raporunuz var, Sayın Salih Kapusuz’un da imzası var. Ne
yaptınız peki burada, ne yaptınız yani? Vardı da bir şey ne buldunuz? Kim hortumladı? Hortumcuların
helikopterine binip ondan sonra geziyorsunuz. Eğer 57’nci Hükûmetin yaptığı önlemler olmasaydı,
bugün kolay kolay böyle “Biz bu krizden çok etkilenmedik.” diyemeyecektiniz. O yapılan önlemler,
alınan önlemler sayesinde bugün böyle konuşabiliyorsunuz. 
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S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Cumhurbaşkanı içeride konuşmuyor, dışarıda söylüyor
bunları.

MEHMET GÜNAL (Devamla) – Hiç olmazsa teşekkür edin, hiç olmazsa hakkı teslim edin,
sonra yine devam edin, diyor saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Günal.
OKTAY VURAL (İzmir) – Ne oldu, nereye?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, sataşmada bulundu. 
BAŞKAN – Ne dedi Sayın Canikli? 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sataşma yok, arşivde var, arşivde var; getiririm, araştırırsın.
BAŞKAN – Ne söyledi de sataştı? 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Efendim, hortumcuların helikopteriyle… 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Evet, gezmedi mi, gezmedi mi? Halis Toprak’ın helikopteriyle

gezmedi mi?
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Halis Toprak’ın helikopteriyle gezdiler ya, gözünü seveyim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Gezmedi mi Sayın Başkan?
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Halis Toprak’ın helikopterinden inmedi aşağıya Başbakan.
BAŞKAN – Size “Sataşmayın.” dedim ama sataştınız Sayın Günal.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bu sataşma değil ki, gerçekleri söylüyorum. Öyle sataşma mı

olur? Sayın Başkanım, gezmediyse “Gezmedi.” deyin, şimdi bunu söyleyin burada.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, Halis Toprak’ın helikopteriyle biz gezmedik.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Canikli. 
İki dakika süre veriyorum.
4.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın Adalet ve

Kalkınma Partisi Grup Başkanına ve Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bakın, böyle bir ithamda,

böyle bir töhmette bulunabilmek için önce kim hortumcudur, kim vergi kaçırmıştır ve bu geziyle
-böyle bir olay varsa- bunun arasındaki illiyet bağı nedir? Bunun çok açık, net bir şekilde burada
ortaya konabilmesi gerekir. Çıktınız…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Biraz önceki konuşmacına mı söylüyorsun? Biraz önceki
konuşmacına mı söylüyorsun sen onu? 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Asıl siz hortumcuların bankasını kapatın.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Oraya çıkıp masal anlatma, masal.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İzin verin, bakın…
Çıktınız afaki şeyler söylediniz, afaki şeyler söylediniz. Gerçek olmayan, ispat edemediğiniz,

ortaya koyamadığınız şeyler söylediniz. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hortumcuların bankasını biz kapattık, temizledik, sana temiz

sevk ettik, temiz, temiz! Size temiz havale ettik.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Helikopter çok somut bir hadise, hiç afaki değil.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Buradan yola çıkarak böyle bir iddiada bulunmak ne kadar

doğrudur, ne kadar mantıklıdır, ne kadar vicdanidir? Yapmayın Allah aşkına! 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Arkadaşına mı söylüyorsun?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sor bakalım, sor arkadaşına. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Elini vicdanına koyarak konuş burada.
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NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Elinizde belgeniz, bilginiz, bir şeyiniz varsa koyun, onu
tartışalım ama yok ki. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Arkadaşına bir sor.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ne isim var, ne bilgi var, ne tarih var, ne rakam var. Bunlar

olmayınca iddiaların asılsız olduğunu kabul etmek zorundasınız, kabul etmek zorundayız.
(MHP sıralarından gürültüler) 

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bak isimleri verdi, isimlere bak. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Niye kapandı, niye? Toprakbank yaşıyor mu? TMSF’ye verdi…
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İsim verdi, isim, isim!
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bu iddiaların hepsi asılsızdır, çok net bir şekilde

söylüyorum. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – İki tane banka ismi verdim, söylesene.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Çünkü ortaya konulmuş bir iddia yok, bir belge yok, delil

yok, hiçbir şey yok. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Söylesene. Getireceğim şimdi. Maliyenin yazısını getireceğim.

Söyle bakayım yazdın mı, yazmadın mı sen maliyecisin?
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Böyle bir iddiadan yola çıkarak insanlar suçlanabilir mi?

Lütfen yapmayın ve özür dileyin. (MHP sıralarından gürültüler)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Niye özür dileyeceğim? Ben getirirsem sen özür dileyecek

misin? 
BAŞKAN – Sayın Günal… Sayın Günal…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Maliyenin yazısını getirsem özür dileyecek misin?
BAŞKAN – Lütfen oturur musunuz Sayın Günal.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – O zaman suçlanmayan hiç kimse kalmaz, suçlanmayan hiç

kimse kalmaz, herkes herkesi suçlar, herkes herkes hakkında bir şeyler söyler.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Siz batık banka patronlarıyla enseye tokat gezeceksiniz, biz

özür dileyeceğiz! Var mı öyle bir şey? Nasıl öyle bir şey olur?
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bakın, değerli arkadaşlar, deniliyor ki: “O dönemde

Hükûmetin aldığı tedbirlerle bugüne gelindi.” Daha önce de IMF destekli o güne kadar on iki-on üç
tane IMF destekli tedbirler alındı…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Batık bankaların patronlarının helikopteriyle gezen sizsiniz.
Biz niye özür dileyeceğiz?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - …ama hepsi başarısızlıkla sonuçlandı, hepsi. Aşağı yukarı
alınan tedbirlerin de mahiyeti aynıydı.

NECATİ ÖZENSOY – O günkü tedbirlerle bugünlere geldiniz.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Arada bir fark var, bunların hiçbir tanesi AK PARTİ

Hükûmeti tarafından uygulanmadı.
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan...
MEHMET GÜNAL (Antalya) - 2005’te oldu IMF’den kredi, on milyar sen aldın; 2005

Mayısında sen al aldın IMF’den krediyi.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - AK PARTİ Hükûmeti tarafından uygulananlar başarılı oldu.

Aradaki fark budur. Önemli olan uygulanmasıdır. Alınan kararlar önemlidir ama daha önemlisi
bunların uygulanmasıdır.

BAŞKAN – Sayın Canikli Teşekkür ediyorum.
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MEHMET GÜNAL (Antalya) - 2005’te sen aldın, Hükûmetteydin.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bakın biraz önce sataşmadan dolayı Sayın Günal bir

ifadede bulundu. Bakın, gazete haberi: “Tayyip Bey Toprak’ın batık banka zirvesinde.”, “Tayyip
Erdoğan Toprak’ın helikopteriyle geldi.” diyor ya!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, gazete haberleriyle mi konuşacağız?
OKTAY VURAL (İzmir) – Nasıl yaptınız bankacılarla birlikte yahu!
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Biz mi gezdik orada Sayın Başkan? O helikoptere biz mi

bindik?
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Ya, belge mi istiyordun Nurettin Bey? Al, al!
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - AK PARTİ’yi helikopterde biz mi kurduk? 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Adamın helikopterinde ne işin vardı?

VII.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
2.- MHP Grubunun, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş olduğu  (10/81) esas numaralı Meclis Araştırması
Önergesi’nin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 6/11/2012 günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin
önerisi (Devam)

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi önerisini oylarınıza sunuyorum… Kabul edenler…
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Bak, burada da yazıyor Sayın Başkanım. Sayın Başkanım,

burada da yazıyor: “Citibankın 3 milyarını sildi.” diyor, bak.
OKTAY VURAL (İzmir) – Citibanka veriyorsunuz 3 milyarını memleketin.
BAŞKAN – Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir.
Birleşime bir saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.36
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 20.39

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ) 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16’ncı Birleşiminin Beşinci
Oturumunu açıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi
vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

3.- CHP Grubunun, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve arkadaşlarının ülkemizdeki yaş meyve
ve sebze üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
vermiş olduğu (10/439) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin, Genel Kurulun 6/11/2012
günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde
yapılmasına ilişkin önerisi

06.11.2012
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun, 06.11.2012 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları
arasında oy birliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19 uncu
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim

Emine Ülker Tarhan 
Ankara

Grup Başkan Vekili
Öneri
Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK ve arkadaşları tarafından, 30/05/2012 tarihinde, Türkiye

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "ülkemizdeki yaş meyve ve sebze üretimindeki sorunların
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" amacıyla verilmiş olan Meclis Araştırma
Önergesinin, (439 sıra nolu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin
önüne alınarak, 06/11/2012 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli
birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Vahap Seçer, Mersin
Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar) 

VAHAP SEÇER (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla
selamlıyorum. 

Grubumuzun vermiş olduğu, sebze ve meyve üreticilerinin yaşadığı sorunlar, bu sektörün
yaşadığı sorunlarla ilgili bir Meclis araştırması komisyonunun kurulmasıyla ilgili önerge üzerine söz
almış bulunmaktayım. Aslında bu konunun tartışıldığı dönem, sebze ve meyve sektöründe krizin
yoğun yaşandığı bir döneme denk geliyor. Bugün Türkiye’nin sebze ve meyve üretimi konusunda
önemli üretim potansiyeline sahip bölgelerine gidin, orada üreticilerle görüşün, sebze ve meyve
hallerini ziyaret edin, gerçekten sorunun şu anda çok önemli noktalarda olduğunu göreceksiniz. Hafta
sonu da Mersin’de bu konuyla ilgili bazı çalışmalarımız oldu, orada üreticilerle görüştük. İnsanlar
binbir emekle üretim yapmış, sebze üretmiş, meyve üretmiş, hale getirmiş, satamıyorlar. Protesto
ettiler, ürettikleri ürünleri -biz siyasetçilerin önüne geldiler- satılmadığından şikâyet ederek
kamyondan aşağı boca ettiler. Türkiye’de sebze ve meyve üretiminin önemli ölçüde yoğun emek bir
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sektör olduğunu hepimiz biliyoruz. İnsanlar bu konuda yoğun emek sarf ediyor, üretim için aylarca
çaba sarf ediyor; kış demiyor, yaz demiyor, sıcak demiyor, soğuk demiyor, üretimini en iyi şekilde,
en kaliteli şekilde, en verimli şekilde sağlayabilmek için, yaratabilmek için büyük emek sarf ediyor.
Tabii, Türkiye’nin bu anlamda ayakları yere basan politikaları olmayınca, bir bakıyorsunuz, bazı
yıllar konjonktürel olarak piyasalar olumlu olduğu zaman, üretim az olduğu zaman, ihracat talebi
olduğu zaman üretici para kazanabiliyor. Bazı yıllar bakıyorsunuz, değişik faktörlerden dolayı üretici
ürettiği ürünü satamayabiliyor. Peki, bu istikrarı sağlayacak olan, bu istikrarı sağlayacak mekanizmayı
kuracak olan kurum neresidir? Elbette ki ülkeyi yöneten Hükûmettir, bu konuyla ilgili bakanlıktır;
sıkıntı burada. 

Önemli bir sektör, Türkiye yılda 45 milyon ton yaş sebze ve meyve üretiyor ancak bunun
yaklaşık olarak yüzde 5’ini ihraç edebiliyor. Geri kalan üretimini üretici pazarlayabilirse yurt içinde
pazarlayabilir, pazarlayamazsa çöpe dökmek zorunda üretimi. Dolayısıyla da yaptığı üretimin de bir
anlamı kalmıyor. 

“Yoğun emek sektörü” dedim konuşmama başlarken. Milyonlarca insan yaş sebze meyve
üretiminde ta sebze fidesinin toprağa dikildiği andan pazar yerine giden noktaya kadar o süreç
içerisinde önemli bir istihdam sağlıyor. Tarlada, bahçede çalışan işçisi, bunu paketleyen işçisi, bunu
pazara süren nakliyecisi, pazarda bunu nihai tüketiciye ulaştıran pazarcısı. Dolayısıyla birçok sosyal
sınıf bundan nemalanıyor, bundan kazanç elde ediyor, çoluğunun çocuğunun rızkını kazanıyor. 

Dolayısıyla bu sektöre ilişkin yapılması gereken ne varsa bugün yaşanan sorunlar ne ise geçmişte
alınması gereken ama bugün için alınmamış tedbirler ne ise bunları ortaya çıkarmak için bu araştırma
komisyonunun kurulmasında fayda var.

“Bu sektörde sorun yok.” diyemeyiz, bunları görmezlikten gelemeyiz. Öyle bir şey yaparsak
bugünün sorununu yarına ötelemiş oluruz. Bundan kimse kazançlı çıkmaz, Hükûmet de kazançlı
çıkmaz, bu konuda faaliyet gösteren üretici de kazançlı çıkmaz, nihai tüketici de kazançlı çıkmaz. 

Bu sektörde sorunlar çok. Bu konu görüşüldüğü zaman özelde, bu üretim kaleminde genelde
tarım sektöründe girdi maliyetlerinin yüksekliğinden bahsediyoruz. Hep söylüyoruz. Temel girdi
fiyatları Türk üreticisinin dünyada rekabet edemeyeceği ölçüde yüksek. Bunun temel sebeplerinden
bir tanesi, bu temel girdiler üzerindeki akıl almaz yüksek vergiler. Bu konuda bir düzenleme yapalım,
bunu hep söylüyoruz. Girdi fiyatlarını aşağı çekme konusunda önemli bir hamle, önemli bir tasarruf,
önemli bir politika ama Hükûmet buna sürekli kulağını tıkıyor.

Plansız destekler var. Herhangi bir tarım üretiminin herhangi bir kolunda meydana gelen bir
krizi aşmak için, günü kurtarma adına yapacağımız desteklemeler gelecek adına bir çözüm üretmiyor.
Günü kurtarıyorsunuz, palyatif bir çözüm oluyor, geçici bir çözüm oluyor ama aslında temelde o
soruna yönelik kısa vadede, orta vadede, uzun vadede bir planlama sonucu bir çözüm üretilmediği
için, bir bakıyorsunuz, belli bir süre sonra, kısa bir süre sonra aynı sorunla karşı karşıya
kalabiliyorsunuz.

Bakınız, sebze sektöründe, meyve sektöründe Hükûmetiniz önemli yanlışlıklar yaptı. Plansız
programsız desteklemeler yaptı; fidan desteği yaptı, tesis desteği yaptı. Üreticiye dedi ki: “Yeni
narenciye tesisleri kurun, yeni şeftali tesisleri kurun, yeni elma tesisleri kurun.” ama bunun sonucunda
Türkiye’nin üretimi artacak, üretimin artması durumunda bu üretim nerelere pazarlanacak, bunun
bir planlaması yapılmadı. İşte, bugün bu sektörde önemli bir miktarda sorun yaşıyorsak bunun temel
sebeplerinden bir tanesi, üreticinin ürettiği ürünü pazarlayamaması, ihracatta yeterli destek
görememesi. 45 milyon tonun yaklaşık olarak yüzde 5’i dedim 2,5 milyon ton ihracat
yapabiliyorsunuz. 12 milyar dolar tarımsal ürün ihracatınız var. Bunun 2-2,5 milyar doları tarım
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ürünleri ama Sayın Tarım Bakanı buraya çıktığı zaman mangalda kül bırakmıyor. Avrupa’nın
lideriyiz, dünyanın 8’inci sırasında tarım ekonomisine sahibiz… Bunlar rakamlara takla attırmakla
olmuyor. Ortada bir gerçek var. Gelin, Akdeniz Bölgesi’ne gidin. Bakın, bir Suriye politikası
izlediniz, ülkeyi perişan ettiniz; siyasal anlamda da perişan ettiniz, ekonomik anlamda da perişan
ettiniz, toplumun sosyal barışı anlamında, toplumun sosyal barışını tahrip ettiniz. Gelin, Akdeniz
Bölgesi’ne, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne; Şanlıurfa’ya, Gaziantep’e, Hatay’a, Adana’ya,
Osmaniye’ye, Mersin’e. Bugün Suriye politikalarındaki yanlışlık o bölgenin ekonomisine vurdu, o
bölgenin sosyal barışını tehdit eder duruma geldi. Şimdi ihracat yapamıyoruz, sadece Suriye’ye değil.
Biz, o hattan Orta Doğu’ya 10 ülkeye ihracat yapıyorduk. Bugün benim bölgemde yaz aylarında
insanlar binbir emekle yetiştirdiği ürünlerini satamadı, çöpe döktü. Bunun temel sebebi, o bölgeye
yapılan ihracattaki sıkıntılar. O bölgeden tırları geçiremiyorsunuz, can güvenliği sorunu var, mal
güvenliği sorunu var. Bir alternatif bulalım, ne yapalım? Mersin Limanı’ndan Mısır İskenderiye
Limanı’na Ro-Ro seferleri düzenleyelim. Bu sefer de navlun bin dolarlardan 3 bin dolarlara çıktı.
Sebze meyve öyle dayanıklı bir emtia değil, ürün değil; kısa süre içerisinde, iki gün içerisinde, üç gün
içerisinde hasat edeceksiniz, paketleyeceksiniz, pazarlara ulaştıracaksınız; sattınız sattınız,
satamadınız çöpe dökeceksiniz. 

Şimdi, gelin, bölgemize bakın, orada durum ortada. Hem yanlış tarım politikalarından, spesifik
olarak bu konuya dayalı yanlış politikalarından bir pazarlama sorunu yaşanıyor, üretim sorunu
yaşanıyor. Ayrıca, komşu ülkelerde barış zedelendi, komşu ülkelerde kan gövdeyi götürüyor; ateş
var, barut var, savaş var. İşte, Arap Baharı, emperyalistlerin oyunu, işte ortaya çıkan tablo. Orta Doğu
insanı ölüyor, Orta Doğu insanı ağlıyor, Orta Doğu insanının kesesine oluyor, ekonomisine oluyor.
Batılı emperyalistlere bir şey olmuyor. Onların insanları ölmüyor, onların ekonomileri etkilenmiyor.
Aksine, ekonomik olarak onlar kazançlı çıkıyor, onlar sanayi ürünlerini satıyor, onlar oranın petrolünü
sömürüyor. İşte, yanlış politikalarınızın Türkiye’yi getirdiği nokta. Yazıktır, günahtır! Bu yanlıştan
dönün. Amerika da defterden sildi, şimdi başka müttefikler arıyor. Baktılar ki siz beceremediniz bu
işi, başka müttefikler arıyor. Yazıktır! Orada dindaşlarımızla, soydaşlarımızla bizi birbirimize
düşürdüler, bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar. Artık, iktidar milletvekilleri bunu uyarmalı,
Başbakan uyarmalı, uyanmalı, uyandırılmalı. Dolayısıyla, önemli bir sektör, binlerce, milyonlarca
insan çalışıyor, önemli bir ekonomik potansiyel. Bu konuda bir komisyon kurulmasının yararlı
olacağını düşünüyoruz, desteklerinizi rica ediyoruz.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Hüseyin Samani, Antalya

Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
HÜSEYİN SAMANİ (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk

Partisinin yaş sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarıyla ilgili vermiş olduğu araştırma önergesi
hakkında söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün, burada, biraz önce Vahap Bey’in de işaret ettiği son derece stratejik bir sektör olan tarım
sektörünün sorunlarıyla alakalı konuşuyoruz ve onun içerisinde de aslında yaş sebze ve meyve
dediğimiz, depolama imkânı olmayan, kısa sürede tüketilmek durumunda olan veya işlenilmesi
gereken kısmıyla alakalı konuşuyoruz. Tabii, elbette ki böylesine hassas bir konuyu konuşurken
mutlaka verilerle konuşmamız gerekmekte. Gerçekten, bu sektörün beklentileri nelerdir? Bu
sektördeki çiftçilerin beklentileri nelerdir? Bu sektörde ürün üretmiş olan üreticilerin ürünlerini
satmak için hangi şartlara ihtiyaçları vardır veya pazarın neye ihtiyacı vardır? Aslında, bunlara
bakmamız gerekiyor. Üretmiş olduğumuz politikaları da buna uygun olarak üretmemiz gerekmekte. 
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Gerçek manada baktığımız zaman yaş sebze ve meyve sektöründe, aslında üretim bazında
baktığımız zaman geriye doğru bir gidiş olmadığını görüyoruz, biraz önce Vahap Bey de onu işaret
etti. 2002 yılında 39 milyon tondan bugün 45 milyon tonlara gelmiş, meyve üretiminde dünyada
12’nci sıradan 6’ncı sıraya gelmişiz, sebze üretiminde de dünyada 4’üncü sıraya gelmişiz. İhracat
anlamında baktığımız zaman: 534 milyonluk sebze ve meyve ihracatı bugün 2,5 milyar dolara
çıkarılmış; fındık, kuru üzüm, kuru incir gibi işlenmiş ve kurutulmuş sebze ve meyveler bunların
dışında.

Değerli milletvekilleri, aslında “sebze ve meyve” dediğimiz zaman hepimizi ilgilendiren bir
konu çünkü acıktığımız zaman bize bu üreticilerin taze bir şekilde sunmuş olduğu bu ürünlere
ihtiyacımız var, beslenmek için bu ürünlere ihtiyacımız var. Fakat, ne yazık ki bu ürünler hakkında
da bir sürü spekülasyonlar var. Bu ürünler hakkında konuşan çoğu konuşmacılar, televizyonlara çıkan,
beyanatta bulunan birçok insanlar bu ürünler hakkında bilgi sahibi olmayan insanlar.

İşte, bugüne kadar Tarım Bakanlığının almış olduğu bu mesafeleri ve uygulamış olduğu
destekleri aslında bir hedefe dönük olarak yaptığı ortada. Zira, tarım sektöründeki desteklemeleri
yaptığımız zaman… Elbette ki birçok destekler var fakat bunların çoğu spesifik destekler. Mesela
sertifikalı tohuma, fidana destek yapılıyor. Bunun amacı şu: Pazarın ihtiyaç duyduğu fidana destek
yapılıyor. Yani biz bugüne kadar meyveyi üretmişiz, tonlarca üretmişiz, pazarın kapısına dayanmışız
ama dünya bunları yemiyor artık, dünyanın istediği meyve çeşitleri farklı. İşte, Tarım Bakanlığı bunu
çok iyi tespit etmiş ve artık, dünyanın ihtiyaç hissettiği, tüketirken ihtiyaç hissettiği fidanlara destek
vererek, sertifikalı fidan olarak onlara destek vererek onların üretilmesini, onlarla ilgili bahçe tesisini
sağlamaya dönük teşvikler veriyor.

Yine, pazarın talepleri şu… Çok önceki dönemlerde hatırlarsınız, kalıntı problemleri var. Bizim
için de geçerli yani buradaki bütün milletvekili arkadaşlar, evimizdeki çocuklarımız bir tane elmayı,
bir tane domatesi aldığı zaman “Acaba kalıntı var mı?” diye kafamızın içerisinde bir soru işareti var.
İşte, gerek iç pazarın gerek dış pazarın taleplerini, beklentilerini… Yaş sebze ve meyveyle ilgili
istifhamları ortadan kaldıracak birtakım adımlar atılmalıydı. İşte, Tarım Bakanlığı bunu da yaptı.
Nasıl yapıyor bunu? Tabii, yüzde 22 olan bu ürünlerdeki kalıntı miktarı bugün takdir edersiniz ki
yüzde 1.5’lar seviyesine düştü 2002 yıllarına baktığımız zaman. Artı, bütün kriterler Avrupa Birliği
kriterleriyle de özdeş hâle getirildi.

GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) – Kaç tane numune alınıyor da bunu söylüyorsun ya. Her
gün zehirliyorsunuz ya.

HÜSEYİN SAMANİ (Devamla) – Peki, bunlara nasıl ulaştık? Bunlara, elbette ki işte iyi tarım
uygulamalarıyla ulaştık. Bunlara, doğru ilacı doğru zamanda kullanma uygulamalarıyla ulaştık. Çok
önceki dönemde, bildiğiniz gibi zirai ilaç kullanan faturalara destek verilirdi, ondan belli bir pay
verilirdi, bunlar ortadan kaldırıldı, reçeteli sisteme geçildi. Bunun yanında, biyolojik mücadeleye
destekler veriliyor artık, bunları hepimiz biliyoruz. Seralarda kullanılan, özellikle serada üretilen,
kış aylarında yetiştirilen ürünlere dönük olarak biyolojik mücadele, feromon tuzaklar, tül gibi birtakım
uygulamalara Tarım Bakanlığı bugün destekler vermekte. 

Dolayısıyla, bugün zihinlerimizde “Hep hormonlu ürün mü alıyoruz acaba?” diye kafamızda
bir soru işareti var. Artık o soru işaretinin ortadan kaldırılmasına dönük olarak, bugün seralarda,
Antalya’da, Akdeniz Bölgesi’nde, “bombus terrestris” dediğimiz arılar kullanılıyor. Biyolojik
yöntemlerle döllenmeyi sağlıyor ve hormon kullanılmadan tabii döllenmeyle o üretim sağlanabiliyor;
işte pazarın da ihtiyacı bu.
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Yine Avrupa’da çok eski dönemlerde, o Eurepgap denen, bizde iyi tarım uygulamaları denen
uygulamalara doğru bir geçiş var, kayıt sistemi var, çiftçi kayıt sistemiyle birlikte artık kullanılan
ilaçların da kayıt edildiği bir sisteme doğru gidiliyor. 

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Ya, neden bahsediyoruz? Islahiye’de üzümü çöpe attınız, çöpe;
ondan bahsedin. Siz neden bahsediyorsunuz?

HÜSEYİN SAMANİ (Devamla) – Bütün bunların sonucunda da tarımsal üretim ve ihracat
artıyor ve bu politikaları bu şekilde sürdürerek de artmaya devam edecektir diyorum, Tarım Bakanlığı
bu konuda gerekli tedbirleri alıyor diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Mehmet Günal, Antalya Milletvekili.

(MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun hazırlamış olduğu bu önerinin lehinde

söz aldım çünkü burada zikredilen Mersin ilindeki birçok örnekler, aynen bizim Antalya ilimizde de
geçerli olan şeyler. 

Sayın Samani güzel dileklerde bulundu. Rakamların geçmişten bugüne sayısal olarak artması şu
andaki Antalya’daki gerçekleri değiştiriyor mu bilmiyorum yani üretim her sene artar. Bugün,
yukarıda bir milletvekilimiz söylüyordu, her senenin bütçesi bir öncekinden fazla olur, cumhuriyet
hükûmetlerine bakarsanız yüzde 10 olur, yüzde 20 olur, kriz dönemi, savaş dönemi hariç. Dolayısıyla,
her sene baktığınız zaman, hangi Hükûmet olursa olsun, bir sonraki yıla artmış olur. Olağanüstü
şartlar olmasa da, cari olarak baktığınız zaman, gayrisafi yurt içi hasıla sürekli olarak buradan artar;
reel olarak bakarız, onda da çok büyük bir gerileme yoksa o seviyeleri korur. 

Şimdi, burada, değerli arkadaşlar, güzel söylüyorsunuz da tarımda girdilerin fiyatları kaç kat artmış
o süreç içerisinde? Ürünlerin fiyatları kaç kat artmış? Şimdi, bunlara bakmaz isek, sadece, üretim
nereden artıyor, kiminki artıyor, hangi çiftçininki artıyor, ne kadar çiftçi bunları sokağa döküyor? 

Bugün arkadaşlarımızdan -taze- Kumluca halinden fiyatları istedim yani bakıyorum, burada
salatalık 10 kuruş ve bir tanesi ağlaya ağlaya söylüyordu: “5 kuruştu, götürdüm döktüm 40-50 ton
salatalığı.” diyor yani “Sattığıma değmeyecek.” diyor.

Şimdi, bunlar gerçekler, henüz elimde faksları duruyor. Arkadaşlarımıza sordum: “Son durum
nedir?” dedim böyle fiyatlarla ilgili. Bakıyorum, burada domatesinki 50 kuruş, 40 kuruş, dolma, patlıcan
25 kuruş, 50 kuruş, 40 kuruş gidiyor yani 1 lira olan bir şey yok, 50 kuruşun üstünde olan bir şey yok.
Peki, geriye dönüp bakıyoruz -arkadaşlarımız soru önergesinde de yazmışlar, burada Sayın Ali Rıza
Öztürk ve arkadaşları imzalamış- fiyatlar birkaç ay öncenin fiyatları; yeni gündeme alınmış, baktım
önergenin tarihine de. Yine aynı şekilde yani sürekli mukayese ediyorsunuz ya arkadaşlar, 3-4 misli,
5 misli, 6 misli artan girdi fiyatları var. Fiyatlara bakıyorum, 2002 yılındaki düzeyinin ya altında ya
hemen yanında veya 30 kuruşsa 35 kuruş, 40 kuruş olmuş. Şimdi ne yapacak çiftçi bu durumda? 

Değerli arkadaşlar, ciddi sorunlar var, değişik kesimlerden, komisyonculardan, tüccarlardan,
derneklerden gelen talepler var. Bu vesileyle sizlerin bilgisine sunmak istiyorum. Burada önemli şeyler…
Bu yasa çıktıktan sonra keşmekeş artmış. Değişik açılardan üreticilerimizin, komisyoncularımızın,
tüccarlarımızın şikâyetleri ve talepleri var. Düzenleyici olmaktan ziyade içinden çıkılmaz bir hâle
gelmiş çünkü bir yönetmelik çıkarmışız, içinde bir sürü eksiklik var ve kanuna dayanmıyor. Şimdi
örnek vereceğim. 

– 523 –

murat 238–242

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012 O: 5



Artı, işleyişte çıkan birtakım sıkıntılar… Üretici bölge halleri ortadan kalkmış, böylece
komisyoncuları mesleği neredeyse bırakılacak hâle gelmiş, cazip olmaktan çıkmış, tüketiciyle
buluşmada araya bir sürü aracılar girer olmuş. Dolayısıyla, biz buradan, sanki halden değil de
marketten veya pazardan aldığımız zaman üretici de o kadar çok fiyata satıyormuş gibi düşünüyoruz.
Hal fiyatlarına baktığımız zaman bunun böyle olmadığı çok net bir şekilde cari fiyatlardan anlaşılıyor. 

Artı, burada yüksek maliyetinin dışında Çek Yasası’yla ilgili de halcilerimizin ciddi sıkıntısı
var. Kabzımallar çeklerini ödemiyor. “Biz zaten sıkıntıdayız, malımız para etmiyor.” diyorlar, “Biz
bunları nasıl ödeyeceğiz? Aldığımız krediler var, destekler var, bunları ödeyemez hâle düştük.”
diyorlar. Değerli arkadaşlarım, buradaki sıkıntı, bu kanunla beraber haller büyük ölçüde devre dışı
kaldı. Belediyelerle ilgili rüsumlar değişti, birtakım düzenlemeler yapıldı ama “Bundan sonra
çalışamaz hâle gelecektir.” diye uyardık. Hakikaten şu anda aldığımız bilgiler bu hallerin çalışamaz
hâle geldiğini gösteriyor. 

Komisyonculuk mesleğini yapan esnaflara bakıyoruz, devir hakları kiraya dönüşmüş. Diyorlar
ki: “Bu durumda bunun sürekliliğinin olup olamayacağını biz bilemiyoruz. Bu iş babadan oğla devam
eden bir meslek şeyi.” Bunun kiralama yerine yeniden tahsise dönüştürülmesi gerektiğini
arkadaşlarımız söylüyorlar ve talep ediyorlar. 

Burada, tabii onun ötesinde öyle bir şeyi koymuşuz ki komisyoncu komisyoncuya mal satamıyor,
“Gönderir.” diyor. “Gidiyorum ben bir yerden almaya kalkıyorum ‘Sen alamazsın.’ diyorlardı ancak
halde bir işlem yapılabilir. Bu hâlde komisyoncuya tüccar olma izni de verilmiyor, ben bu sefer alım
yapamıyorum.” diyor; haldeki arkadaşlarımızın talebi.

“‘Tüccar’ unvanıyla pazarcı mal satıyor ama buradan toptan satışını yapabiliyor. Depoya
koyuyor ama bu durumda mallar hale girmiyor.” diyor. Doğrudan geçiyor, hem kayda girmemiş
oluyor bu durumda ve hem de aracılar araya girince daha farklı bir fiyata gelmiş oluyor.

Hatta hatta, bazı toptancı marketlerin bile hale girmeden kendilerinin tüccar olarak alıp bu işlemi
yapmaya başladıkları yolunda şikâyetler var. 

En önemlisi de “Yeni hal bildirim sistemi kurmuşuz, birçok yerde girişler yapılamıyor, satışlar
sıkıntıya düşüyor.” diyor. Arkadaşlarımızın buralarda sistemin tam oturmadığına yönelik şikâyetleri
var.

Şimdi, Sayın Samani, “Arada destek veriyoruz.” dedi ama arkadaşlar, burada bir yanlış
yapıyoruz. Bütün bu tarımsal desteklemede araziye destek veriyoruz. Üreticinin doğrudan üretimine
destek vermemiz lazım yani kim üretip hale getiriyorsa ona verelim. Hakikaten çok büyük
haksızlıklar oluyor. Bütün illerde var bu; Mersin’de de Antalya’da da ben konuştum üreticilerle,
birileri araya giriyor siyasi şeylerle, o arada bir yerde birinin üstüne arsa, arazi var veya müstecir
olarak veya mal sahibi olarak gidiyor ve ona teşvik veriyoruz. O üretiyor mu üretmiyor mu,
kontrolünü doğru dürüst ya yapıyoruz ya yapamıyoruz. 

Dolayısıyla, bu sistemi gelin değiştirelim, doğrudan üretimi… Fidanları vermek başka bir şey
olabilir ama bize halde kim getiriyorsa ona farklı bir ya vergi getirelim, istisna getirelim, indirim
getirelim, bir şey yapalım ve doğrudan üreticiyi teşvik edelim. Aksi takdirde bu sefer arz planlamasını
da yapamıyoruz. Eğer üretime verirsek bu daha sağlıklı bir arz planlaması yolunu da getirebilir.

Bir de ilaçlarla ilgili kalıntı problemini söyledik ama şu anda bitmek üzeredir ya da bitmiştir,
yukarıda Dışişleri Bakanlığımızın bütçesini görüşüyorduk, Plan Bütçe Komisyonunda. Bitmiş
herhâlde, arkadaşlar işaret ediyor. Ben in-çık yaparken bu arada hepsini kontrol edemiyorum -sağ
olun- yoğun bir gündemden dolayı. Dolayısıyla, orada da az önce, Suriye meselesinden dolayı
Rusya’yla olan ekonomik ilişkilerimizin, Suriye ve Irak’a yaptığımız bu meyve sebze ihracatının
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ciddi anlamda azaldığını konuştuk. Bu sadece fiziki olarak ilaç kalıntısından dolayı değil, belli
ülkelerin bize bir dolaylı ambargosu olarak -örneğin, Rusya’daki şeylerin tamamı ilaçlarla ilgili değil-
Antalya’dan giden birtakım meyve sebze geri gönderildi. Siyasi olarak kriz çıkınca bu doğrudan
buraya yansıyor. Yani, Suriye meselesinin faturası sadece o sınırdaki mülteciler için harcadığımız
para değil, bize başka şekilde de bunlar fatura olarak dönüyor. 

Hakikaten bu komisyoncularımızın sıkıntıları çok fazla. Çek Kanunu’na ilişkin de söyledim,
burada daha önce de konuşmuştuk, kaldırırken en azından bankaların teminat miktarını belirli ölçüde
artırırsak iki tarafı var diye bu konuda şikâyetler çok fazla gelmeye başladı. Hele hele bu sektörde
senedi insanlar kabul etmiyordu çekin biraz caydırıcılığı var diye. Şimdi kabzımallar çekleri de
ödemeyince Antalya’da, batıdaki hallerin birçoğunda komisyoncular şu anda kapanmış veya kapanma
noktasına geliyor. Ciddi bir sıkıntı var. Diğer sektörlerde de var ama onların, bu şekliyle ileriye
yönelik hatta çekleri aldıkları için sıkıntıların çok daha fazla büyümüş durumda.

Değerli arkadaşlar, burada önemli bir husus da çıkarılan yönetmelik, İstanbul Meyve Sebze
Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Danıştaya dava açmış bunun iptali için arkadaşlar. Özeti de
diyor ki: “Burada çıkarılan yönetmelik yasada yer almayan hususları içeriyor.” Sonuç olarak, diyorlar
ki: “Müdürlüğümüzün bağlı bulunduğu Bakanlıkça düzenlenen Sebze ve Meyve Ticareti Toptancı
Halleri Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin (m) bendinin, 32’nci maddesinin sekizinci
fıkrasının ve geçici 20’nci maddesinin yönetmelik metninden çıkarılması gerekir çünkü dayanak
kanunda buna ilişkin bir yer yok. Meslek örgütü kavramı var, yok.” 

Başka bir husus da bu arkadaşlarımızın meslek örgütü olabilmek için de derneklere üye olması
gerekiyor. O derneklerin de federasyona üye olması gerekiyor. Yan, anayasal olarak temel hak ve
ödevlere aykırı; hiç kimseyi, gerçek veya tüzel kişiyi bir yere, bir derneğe, bir kuruluşa üye olmaya
zorlayamazsınız ama bu durumda olmadığı zaman o haklardan faydalanamıyor. Dolayısıyla, bu
derneğimizin de açmış olduğu dava var, bu yönetmeliğin tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz
ama Hükûmette kimse yok. Böyle önemli bir şey görüşülüyor, Sayın Tarım Bakanına bakıyoruz,
başka zaman gündem dışına söz veriyorlar ama maalesef bu komisyoncuların…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET GÜNAL (Devamla) – …durumları, sebze ve meyve üreticilerinin sorunları devam

ediyor. İnşallah bu değişiklikler yapılır ve bunların da nefes alması sağlanır diyor, saygılar
sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Salih Koca, Eskişehir milletvekili.

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
SALİH KOCA (Eskişehir) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi

grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftaki programında özelikle vatandaşlarımız için hizmet

kalitesini geliştirerek vatandaş memnuniyetini arttıracak, kamu yönetimine daha fazla katılımı
sağlayacak, kamu yönetiminin etkinliğini, verimliliğini ve vatandaşın artan hizmet beklentilerini
karşılayacak, demokrasinin daha da kökleşmesine vesile olacak Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın
görüşmeleri planlanmaktadır. 

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Tasarının adı değişti, sizin haberiniz yok. 
SALİH KOCA (Devamla) – Ülkemizin ve milletimizin geleceği adına bu çalışmanın daha uygun

olacağını düşünüyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
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Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir.

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

Okutuyorum: 
4.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden

düzenlenmesine; (11/19, 11/16 ve 11/17) esas numaralı gensoru önergelerinin gündeme alınıp
alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 13 Kasım 2012 Salı günkü birleşiminde
yapılmasına; bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; (11/15, 11/18, 11/20 ve 11/21) esas
numaralı gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, 14 Kasım
2012 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına; 338 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın temel kanun
olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi 

6/11/2012
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 

Danışma Kurulunun 6.11.2012 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasi parti grupları arasında
oy birliği sağlanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki
önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Nurettin Canikli 
Giresun 

AK PARTİ Grup Başkan Vekili
Öneri:
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan

338 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4’üncü sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre
teselsül ettirilmesi;

Genel Kurulun;
7 Kasım 2012 Çarşamba günkü birleşimde 338 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin

tamamlanmasına kadar; bu birleşimde 338 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin
tamamlanamaması hâlinde 8 Kasım 2012 Perşembe günkü birleşimde 338 sıra sayılı kanun tasarısının
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar; 

9 Kasım 2012 Cuma günkü birleşimde 195 sıra sayılı kanun tasarısına kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

11 Kasım 2012 Pazar günkü birleşimde 237 sıra sayılı kanun tasarısına kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

12 Kasım 2012 Pazartesi günkü birleşimde 219 sıra sayılı kanun tasarısına kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24:00'te günlük programların tamamlanamaması hâlinde
günlük programların tamamlanmasına kadar;

Çalışmalarına devam etmesi,
10 Kasım 2012 Cumartesi günü Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarının tamamlanmasına kadar

çalışması;
Bastırılarak dağıtılan (11/19, 11/16 ve 11/17) esas numaralı gensoru önergelerinin 13 Kasım

2012 Salı günkü gündeminin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının sırasıyla 1’inci, 2’nci ve
3’üncü sıralarına alınması ve Anayasanın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı
hususundaki görüşmelerin 13 Kasım 2012 Salı günkü Birleşiminde yapılması, bu birleşimde sözlü
soruların görüşülmemesi ve 11/19, 11/16 ve 11/17 esas numaralı gensoru önergelerinin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesi;
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Bastırılarak dağıtılan (11/15, 11/18, 11/20 ve 11/21) esas numaralı gensoru önergelerinin
14 Kasım 2012 Çarşamba günkü gündeminin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının sırasıyla
1’ inci, 2’ nci, 3’ üncü ve 4’ üncü sıralarına alınması ve Anayasanın 99’ uncu maddesi gereğince
gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 14 Kasım 2012 Çarşamba günkü
Birleşiminde yapılarak bu birleşimde 11/15, 11/18, 11/20 ve 11/21 esas numaralı gensoru
önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesi;

338 Sıra sayılı kanun tasarısının İçtüzüğün 91. maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi
ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması,

önerilmiştir.

338 Sıra Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/690)

Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki Madde Sayısı
1. Bölüm 1 ila 20 nci maddeler 20
2.Bölüm 21 ila 37 nci maddeler 19

(Geçici 1 ve geçici 2 nci 
maddeler dâhil)

Toplam Madde Sayısı 39

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Nurettin Canikli,
Giresun Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.

Evet, biraz önce, grup önerimizin içeriğini hep birlikte dinledik. Grup önerimizle -eğer grup
önerimiz yüce Meclis tarafından kabul edilir ise- ağırlıklı olarak bu hafta için 338 sıra sayılı
Büyükşehir Yasa Tasarısı’nın görüşmelerini planlıyoruz ve görüşmelerinin yapılmasını öneriyoruz.
Esas itibarıyla grup önerimiz de bu çerçevede dizayn edilmiştir. 

Çalışma saatleri itibarıyla, bugün, daha önce alınan karar gereğince, yine Meclisimizin aldığı
karar gereğince, saat 24.00’e kadar çalışılacak, çalışma saati bu, bunda herhangi bir değişiklik
öngörülmüyor. 7 Kasım yani yarın, çarşamba günü, 338 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bitimine kadar
çalışmaların yürütülmesini talep ediyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Çok iddialısınız!
ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Sizi gönderen de gelsin!
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Talep ediyoruz, yüce Meclisten talep ediyoruz, yüce

Meclisin takdirlerine sunuyoruz.
OKTAY VURAL (İzmir) – Bu sözünüzü yerine getiremezseniz ne yapacaksınız? Var mısınız?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İnanıyor musun bunu söylerken?
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yüce Meclisin takdirlerine sunuyoruz. Aynı şekilde eğer

bu görüşmeler çarşamba günü bitirilemez ise perşembe günü de 24.00’le sınırlı olmaksızın yani gece
24.00’le sınırlı olmaksızın bu çalışmaların perşembe günü de devam etmesi ve yine, 338 sıra sayılı
kanun çalışmalarının tamamlanmasına kadar çalışmaların devam etmesi. 
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S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Nurettin Bey, grupta aklıselim hâkim olacak, göreceksin!
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – 9 Kasım 2012 Cuma günkü birleşimde 195 sıra sayılı

Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerini öneriyoruz, planlıyoruz. O da, 195 sıra sayılı
Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Cumartesi günü Meclisimiz saat 14.00’te açılacak ve sadece, o gün 10 Kasım, Atatürk’ün ölüm
yıl dönümünü anma çerçevesinde gruplar, her grup, siyasi parti grubu tarafından konuşmalar
yapılacak ve sonra görüşmeleri orada bırakacağız, devam etmeyeceğiz eğer önerimiz kabul edilirse.
Cumartesi günü 14.00’te sadece o günün anma içeriğiyle ilgili görüşmeleri yapmak üzere toplanmış
olacağız ve bu görüşmelerden sonra da cumartesi günü çalışmaya devam etmeyeceğiz. 

Pazar ve pazartesi günleri de yine… Pazar günü 237 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan
işlemlerin, işlerin görüşülmesini öneriyoruz, istiyoruz. O da, 237 sıra sayılı Kanun Tasarısı, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. Ve pazartesi günü de
219 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin… Ve öncesinde doğal olarak yani bu 219 sıra
sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan diğer işlerin görüşülmesine imkân sağlayacak bir çerçevede,
tarzda bir planlama yapmaya çalıştık. Bu da, 219 sıra sayılı Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması Ve
Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Önümüzdeki haftayla ilgili olarak da 6 bakanımız hakkında verilen 7 gensoru önergesinin
görüşmelerini yapmak üzere bir önerimiz var. Önümüzdeki hafta 13 Kasım 2012 Salı günü 3 tane 19,
16 ve 17 esas numaralı gensoru önergelerinin bitimine kadar görüşülmesini öneriyoruz ve diğer
4 gensoru önergesinin de çarşamba günü yine bitime kadar görüşülmesini düşünüyoruz, öneriyoruz. 

Daha sonradan bir gensoru önergesi daha geldi ama Danışma Kurulu toplantıya çağırıldığında
henüz ıttılamıza girmemişti, daha doğrusu basılıp dağıtılmamıştı. Dolayısıyla, onun planlamasını
yapamadık. Onu da ve eğer gelir ise, başka gensoru da gelir ise onlarla birlikte… Zaten artık bundan
sonra öyle anlaşılıyor ki toplu olarak toptan bir şeyle yapacağız bu gensoru görüşmelerini.

OKTAY VURAL (İzmir) – Başbakan Kızılcahamam’da fırça çekiyor da biz burada gensoru
vermeyelim mi? Başbakanın fırçalaması haksa…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Hayır, ben öyle bir şey… Sayın Vural, ben sadece şunu
söylüyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, Başbakan fırça çekiyor da… Sizin de desteklemeniz lazım
gensoruyu. Onu diyoruz yani.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Öyle anlaşılıyor ki “Bundan sonra gensoruları toptan
görüşeceğiz.” diyorum. Ha bunu da elimizde bir örnek var ona dayanarak söylüyorum. Bir tespit
sadece, yorum bile değil, tespit sadece. 

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Memnun olmadığınız bazı bakanlar var, onları
götürüverelim el birliğiyle, gelin!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla sadece bizim böyle bir yönteme, böyle bir tarza
hazırlıklı olduğumuzu ifade etmek istiyorum Sayın Vural, başka bir şey söylemiyorum yani.
Dolayısıyla, onlar da gelirse, biz onları yine aynı şekilde… Mecburen, çünkü Meclisin aynı zamanda
kanun da yapması gerekiyor, başka çalışmaları var. Dolayısıyla, o planlamayı yapmamız gerekiyor.
En optimal… Elbette, yani işte biz de…
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MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tabii, tabii, bütçe de yapar aynı anda, kanun da yapar, hepsini
yapar yani, aynı anda yapar!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ama öyle tabii yayarsak, böyle yaygın bir vaziyette olursa tabii
diğer işleri yapmamız, esas fonksiyonu ifa etmesi mümkün değil. Dolayısıyla, optimal bir denge bulacağız.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Çok optimal gözüküyor!
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Çünkü bu da, genelde bu tarz, toplu gensoru Türk siyasi

tarihinde benim bildiğim kadarıyla çok fazla yok. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Ama bu daha başlangıç!
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla, eğer yeni bir tarz olarak gelişecek ise bizim

de tabii doğal olarak Meclis çalışmaları çerçevesinde bu planlamayı buna göre yapmamız gerekiyor
ve diğer zamanlarda da bu Meclisimizin esas faaliyet konularını, yasama faaliyetlerini…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Perşembe gecesi denedik çok verimli oluyor, sabah 4’e kadar!
OKTAY VURAL (İzmir) – “7’de bitireceğiz.” diyerek 4’e kadar çalıştınız.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …söylediğiniz gibi, Meclis çalışmalarını da yapma

imkânımız olacak tabii. Yani sadece gensoru görüşerek bu işleri sürdürmemiz mümkün değil.
Değerli arkadaşlar, önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günleri, arz etmeye çalıştığım gibi,

gensoruları toplu olarak görüşeceğiz. Perşembe günü yine sıradaki kanun tasarı ve tekliflerini
görüşmeye devam edeceğiz -önümüzdeki hafta için söylüyorum- dolayısıyla grup önerimiz bu
şekilde, bunu içermektedir. Kabul edildiği takdirde Meclis çalışmalarımızı bu çizmeye çalıştığımız
plan ve öneri çerçevesinde yürütmeye devam edeceğiz.

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Mehmet Şandır, Mersin

Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi

saygıyla selamlıyorum.
Tabii, her salı artık klasikleşen bir müzakereyi, bir konuşmayı gene yapmak durumunda kaldık

maalesef. 
Geçen hafta söylemiştim, iktidar grubunun hazırlamış olduğu bu Danışma Kurulu önerisi böyle

devam etmeyecektir, mutlaka değişecektir. Değişti. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Gensoru verildi.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Yalnız, Timur’un hikâyelerini bilirsiniz. Geçen defa, geçen

hafta saat 24.00’e kadar çalışmayı kararlaştırmıştık. Grup yönetimi kızdı. “Bitime kadar çalışacaksınız
artık.” “Ne zaman biter?” “Ne zaman biterse o zaman bitecek.” Allah yardımcınız olsun, Allah
yardımcımız olsun.

Değerli arkadaşlar, insanoğlunun kendine yapacağı kötülüğü hiç kimse yapmaz. İnsanoğlunun
kendine vereceği zararı bütün dünya bir araya gelse inanın ki yapamaz. Şimdi, bakın, yani beni
bağışlayın, her defasında böyle ahkâm kesmek falan, bu bana da huzur vermiyor ama aklın yolu bir.
Bu Genel Kurulda, bu Mecliste sizlerle beraber -çoğunuz yoktunuz ama olanlarla beraber- biz, geçen
dönem 2.500 maddenin üzerindeki 5 kanun muydu, 6 kanun mu, yaklaşık on günde uzlaşarak
çıkarttık. Hem de öyle kanunlardı ki değerli AKP milletvekilleri.

Gecenin bu saatinde dinlememek hakkınız. Hakkınız ama -dayatma kelimesi yanlış- size reva
görülen bu eziyetin sebebini arz ediyorum. İşte, değerli sayın büyükler de burada, eski Meclis
Başkanımız burada, Sayın Bakan burada, parti yöneticileri burada, sayın bakanlar burada. 
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Yani her defasında yanlışı denemek, yanlışta ısrar etmek nasıl bir maharet, bunu anlamakta
zorlanıyoruz. Kendinize eziyet ediyorsunuz. Yani bununla mı disiplin ediyorsunuz siz bu büyük
grubu? Yani kendinize eziyet ederken bizim günahımız ne? Bu muhalefet partisi gruplarının günahı
var mı? Nedir söylediğim?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bak saat kaç, biz daha çalışmalara başlayamadık, kanun
görüşmeye başlayamadık!

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Değerli arkadaşlar, uzlaşarak Meclisin gündemini belirlersek
hiçbir problemimiz kalmıyor. Uzlaşarak belirlediğimiz Meclis gündeminde on günde bu Meclis
2.500 maddenin üstünde 5 tane temel kanunu bu Genel Kuruldan geçirdi. Açın tutanakları okuyun,
görüntüleri seyredin, hangi sonuçlar alınabiliyormuş. Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,
bunların uygulama kanunlarını nasıl geçirdiğimizi hatırlayan arkadaşlarımız var. 

Ee, şimdi ne olur uzlaşsak? Ne olur yani, elifi eğri mi gelir? Saatin dokuz buçuğuna ulaşmışız,
ancak saat onda, gece saat 22.00’de gündeme geçeceğiz. Bundan sonra görüştüğünüz kanunun bu
millete ne hayrı olacak Allah aşkına? Ne olur? 

Şimdi, bu büyükşehir yasası, bütün şehir yasası. Bir yıldan bu yana konuşuyorsunuz, kendi
milletvekillerinizden sakladınız, kendi bakanlarınızdan sakladınız, Meclisten sakladınız, basından
sakladınız, kamuoyundan sakladınız, bayramdan üç gün önce getirdiniz, alın bunu görüşün! 

Değerli arkadaşlar, Türk idare sisteminin temelini değiştiriyorsunuz. Bir başka sisteme
dönüştürüyorsunuz Türkiye’yi ama bunun konuşulmasını, bunun tartışılmasını, bunun müzakere
edilmesini istemiyorsunuz. Nasıl olacak? Geçen haftadan ilan ettiniz, bu hafta salı, çarşamba, perşembe,
cuma, cumartesi, pazar, pazartesi… Sayın Başbakan bugün grup toplantısında, önceki gün Kızılcahamam
toplantısında, yani, ben size reva görmem ama “Bunu ölümüne çıkartacaksınız, hiç kimse Ankara dışına
çıkmayacak.” diye de bir talimat veriyor. Biraz ağır bir şey yani onur kırıcı da bir şey bana göre.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Öyle bir şey yok.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Öyle bir şey yok! Tamam, siz öyle anlıyorsanız öyle ama şu

sorunun cevabı yok. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Biz öyle bir şey görmedik.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Şu sorunun cevabı yok.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biz dinledik ekranlarda, biz dinledik.
İHSAN ŞENER (Ordu) –Yalan, yalan.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Arkadaşlar, bu kadar önemli bir yasayı müzakere etmeden,

uzlaşma aramadan, bu Genel Kuruldan çıkartmak kararı, ısrarı işte böyle kör testere ile ağaç kesmeye
benzer bir sonuç getiriyor. Gecenin saat 10’u olmuş hâlâ kanuna giremiyorsunuz, hâlâ da
giremeyeceksiniz. Bu İç Tüzük muhalefete iktidarın bu türlü dayatmalarına karşı her türlü direnme
gücü veriyor. Ne yapacaksınız? Niye böyle bir şey?

ÜNAL KACIR (İstanbul) – İç Tüzük’ü değiştirmek lazım.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Önce İç Tüzüğü değiştirmek lazım. Daha kolayı var Sayın Kacır.

Yani, muhalefeti bitirmek lazım! Yani muhalefetsiz bir demokrasi sizin açınızdan daha güzel olur!
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Meclisi çalıştırmak lazım.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bakın meselenin mecburiyeti sizi

ilgilendiriyor. Başbakan mı emretti, başka bir yerler mi emretti o beni enterese etmiyor ama ben
birlikte çalışacağımız… Sizin mecburiyetiniz benim mecburiyetim değil. Angarya Anayasaya da
aykırı insanlığa da aykırı. Sabahın saat 4’üne 5’ine kadar bu milletvekillerini çalıştırmak hakkına
sahip değilsiniz, yok böyle bir şey. Televizyonlara konuşmuyorum, size konuşuyorum size.

OKTAY VURAL (İzmir) – Saygıları yok ki milletvekiline.
AHMET YENİ (Samsun) – Millete söz verdik.
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MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Hangi millete söz verdiniz? Tartıştığınız konu milletin
gündemi değil beyefendiler. Bu, milletin talebi değil sizden. Köyleri kapatıyorsunuz, belediyeleri
kapatıyorsunuz, seçilmiş insanların kazanılmış haklarını değiştiriyorsunuz, devletin kuruluş hukukunu
değiştiriyorsunuz ve bize göre, gelecek açısından, hem milletimizin birliği hem devletimizin
bağımsızlığı, siyasi birliği açısından çok kötü sonuçları olacak bir yasayı getiriyorsunuz buraya. 

Değerli arkadaşlar, böyle olunca, sözümün başında söylediğim gibi, kendinize kötülük
yapıyorsunuz, millete kötülük yapıyorsunuz, haksızlık yapıyorsunuz, zulüm yapıyorsunuz, zulüm. Bu
işin aslı bu. 

Değerli arkadaşlar, ben bu yönüyle değilim meselenin. Bir de ciddiyeti var hadisenin. Şimdi,
bakınız, gensorular verdik, her gün bu gensorular gelecek. Şu anda sekiz tane gensoru gündemde. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Çifte dikiş!
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın Grup Başkan Vekilinin bugün getirdiği Danışma

Kurulunda, AKP Danışma Kurulunda “Önümüzdeki hafta 13, 20, 27 Kasım tarihlerindeki
oturumlarda 15.00-20.00, 14.00-20.00 saatleri arasında çalışılacak.” diyorsunuz. Gerçekten böyle
mi çalışacağız Sayın Canikli, yoksa önümüzdeki salı bu çalışma saatlerini değiştirecek misiniz?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ben söyledim, bu gensoruların bitimine kadar çalışacağız. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Yani değerli arkadaşlar ya, biraz ciddiyet ya, biraz ciddiyet!
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Şandır, hem gensoru veriyorsunuz hem görüşmeyelim

mi, ne yapalım?
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Yani bu Meclisin gündemi ciddi bir şey ya, önemli bir şey!
Bir başka hususu daha söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, geçen hafta Perşembe günü bir

özel sebepten dolayı burada bulunamadım. Sahibi bulunduğumuz benzin istasyonunun yakınında
bomba yüklü bir araç patladı, o sebeple bu arada bulunamadım. Ama burada, o gecenin bu saatlerinde,
benim ismim etrafında çok ciddi, çok sıkıntılı, çok üzüntü verici tartışmalar oldu. Kendisine acil
şifalar dilediğim arkadaşım, kardeşim Mustafa Elitaş, benim de ismimi geçirerek, “Hakkımı helal
etmiyorum.” diyerek, beni de çok üzen, çok yakışıksız beyanlarda bulundu. Doğru olmuyor. Ben
“Yalan” kelimesini kullanmam, hiç kimseye yakıştıramam. Ama doğru olmayan beyanlarda
bulunmak daha ağır bir… Yani doğru olmayanı veya doğruyu eksik söylemek bizim inancımıza göre
zulümdür, zulmün tarifi budur. Zulüm de Allah’ın lanetine tabidir. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Elitaş’ın… Ben ona  saygılar sunuyorum. Tabii ki herkesin herkes
üzerinde hakkı vardır.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Kendisi yok şu anda, kendisi varken konuşun.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Değerli arkadaşlar, insanız, aynı mekânda çalışıyoruz.

Birbirimizin üzerinde hakkımız mutlaka olacaktır. Sayın Elitaş bana hakkını helal etmediğini ifade
ediyor. Ben yine ondan helallik diliyorum, ben ona hakkımı da helal ediyorum. Ama garabet bir
hadisedir ki, sanki babası babamdan alacaklı “Hakkımı helal etmiyorum.” diye… Buradan tutanakları
okudum, yanımda. Çok üzüntü duydum. Muhtemeldir ki benim üzüntüm onu hasta etmiştir. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – İki hacıdan biri yalan söylüyor, iki hacıdan biri. Hangisi acaba?
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Yani ben iyi niyetliyim. Allah gönüllerimizi biliyor.
Değerli arkadaşlar, meselenin aslı şudur, bu konu konuşulurken benim Sayın Elitaş’a söylediğim

söz şudur: “Benim sizden hiçbir talebim yok, takdir sizindir.” demişimdir. Sayın Mevlüt Aslanoğlu
buna şahit. Benim talebim yok yani “Kongremiz var, akşam toplantımız var, şu kadar görüşelim, bu
kadar çalışalım.” noktasındaki konuşmalarda benim ona sözüm: “Benim sizden talebim yok, takdir
sizindir.” Takdir nedir? İşte, finansal kiralama yasasını görüşmemek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Ama Milliyetçi Hareket Partisi toplantıya gittikten sonra Sayın
Elitaş kendi takdiriyle burada o yasayı görüşmeye kalkmış, sonra çıkan tartışmalarda da benimle
görüştüğünü ve benim ona izin verdiğimi ifade etmiştir. Bu beyan doğru değildir. Allah şahit, burada
arkadaşlarımız da şahit.

Bu bilgiyi size sunmak mecburiyetindeyim çünkü…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, hatip çok değerli şeyler anlatıyor, mikrofonu

açar mısınız?
BAŞKAN – Duyuyorsunuz zaten.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – …geçen hafta sizi kendi ismimle çok meşgul ettim, sizlerden

helallik diliyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – AKP grup başkan vekili değil ki, o zaman…
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Şandır.(MHP sıralarından alkışlar)
Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Ramazan Can, Kırıkkale Milletvekili.

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, geçen hafta yaşanan hadisede -tabii ki Grup Başkan Vekilimiz cevap verecektir- Sayın

Şandır’ın anlattığı hadisede şarta bağlı olarak hakkını helal etmediğinden bahsetti Grup Başkan
Vekilimiz. MHP Grup Başkan Vekiliyle telefon görüşmesi yapmıştı, Sayın Şandır’la. Orada rivayette
bir kopukluk olduğuna inanıyorum ben. Tabii ki Elitaş da cevabını verecektir. 

ALİ ÖZ (Mersin) – Sen git grubunu çağır dışarıdan ya!
RAMAZAN CAN (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sen niye araya giriyorsun kardeşim ya? Sayın Elitaş’ı da

dinledik, Sayın Şandır’ı da dinledik. 
RAMAZAN CAN (Devamla) – Grup Başkan Vekilimiz Sayın Canikli gündemle ilgili burada

bilgileri verdi. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum:
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sen ne biliyorsun ya?
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sen arada racon mu kesiyorsun?
RAMAZAN CAN (Devamla) - Medeni Kanun’un başlangıç kısmında “Bir hakkın suistimalini

kanun himaye etmez.”
SİNAN OĞAN (Iğdır) – Yoklama var yoklama. Grubu çağır grubu, yoklama var. 
RAMAZAN CAN (Devamla) – Yani bir hak eğer istismar ediliyorsa kanunda karşılığını

göremez; Medeni Kanun’un başlangıç hükümlerindendir bu. “Hüsnü niyet şart olunan hâllerde asil
olan, onun vücududur.” demektedir Medeni Kanun. Tabii ki muhalefet İç Tüzük’ten kaynaklanan
haklarını kullanacaktır ama bu hakları istismar etmek hiçbir zaman kanunda karşılığını
bulamayacaktır. 

Grup önerimizle 338 sıra sayılı Büyükşehir Kanun Tasarısı’nı gündemin 4’üncü sırasına alarak
bugün görüşmelerine başlamayı öneriyoruz Genel Kurul takdir ederse.

13 Kasım 2012 Salı günkü sözlü soruların görüşülmemesini öneriyoruz. 
7 Kasım Çarşamba günü ve bugün Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı’nın çalışmalarına

devam edeceğiz. Bitinceye kadar Genel Kurul çalışmasını Genel Kurul takdir ederse oylarınıza
sunacağız. 

9 Kasım 2012 Cuma günü 195 sıra sayılı uluslararası sözleşme var. Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmetiyle Morityus Cumhuriyeti Hükûmeti arasındaki bu uluslararası sözleşmenin
tamamlanmasına kadar olan, bölümlerindeki uluslararası antlaşmaların da tamamlanmasına kadar o
aradaki kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam edeceğiz. 
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10 Kasım, Genel Kurul saat 2’de cumartesi günü açılacak, Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle
konuşmalar yapıldıktan sonra Genel Kurulu kapatmayı planlıyoruz.

Pazar ve pazartesi günü… 237 sıra sayılı -pazar günü kanun tasarısının… Uluslararası sözleşme
var. Pazartesi günü 219 sıra sayılı uluslararası sözleşme var Azerbaycan’la Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti arasında. Bu aradaki görüşmelerin tamamlanmasına kadar bu aradaki kanun tasarı ve
tekliflerinin görüşülmesine devam edeceğiz. 

Önümüzdeki hafta salı günü ve çarşamba günü, Meclisin iki gününü gensoru önergelerinin
görüşülmesine ayırıyoruz. Çarşamba günü Sayın Mehmet Mehdi Eker Bakanımız, Başbakan
Yardımcımız Bülent Arınç, yine Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç hakkında verilen gensoru
önergelerini salı günü görüşmeyi planlıyoruz. Çarşamba günü Sayın Veysel Eroğlu, Sayın Cevdet
Yılmaz, Sayın Ömer Dinçer, Sayın Nihat Ergün aleyhinde verilen gensoru önergelerini inşallah Genel
Kurulda reddedeceğiz, görüşeceğiz inşallah. 

ALİM IŞIK (Kütahya) – Daha dinlemeden bu kadar peşin nasıl karar veriyorsunuz? 
RAMAZAN CAN (Devamla) - Büyükşehir Belediyesi Kanunu Tasarısı’nın temel kanun olarak

iki bölüm hâlinde görüşülmesini öneriyoruz. 
AK PARTİ Grubunun grup önerisinin kabul edilmesi temennisiyle heyetinizi saygıyla

selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Buyurun Sayın Şandır. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim, Sayın Can benim de soy ismimi anarak bir başkasıyla

aramda olan meseleyle ilgili bir beyanda bulundu. Açıklama getirmek istiyorum müsaade ederseniz. 
BAŞKAN – “Şarta bağlı, hakkımı helal etmiyorum.” diye söyledi yani size ne diye sataştı, ne

söyledi de sataştı Sayın Şandır? Benim duyduğum… (MHP sıralarından gürültüler) 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim, yani o konuya bir açıklık getirmem lazım. 
BAŞKAN – Hayır, ne söyledi de sataştı Sayın Şandır? Söz verebilmem için ne söylediğini

söylemeniz gerekir, onun için soruyorum. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Siz de dinlediniz efendim, siz de dinlediniz yani Sayın Elitaş’la

ilgili konuda benim söylediklerimin doğru olmadığını söyledi. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Doğru olmadığını söylüyor.
BAŞKAN – O şekilde…
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Evet.
BAŞKAN – Hayır ama doğru olmadığını söylediği şeklinde bir söz söylemedi, sarf etmedi, ben

duymadım yani. (MHP sıralarından gürültüler) 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – AKP grup başkan vekilini sormadan oraya çıkarıyordunuz ama. 
BAŞKAN – Sayın Şandır, ortada sataşma falan yok, doğrusunu söyleyeyim. 
Buyurun, iki dakika söz veriyorum. 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
5.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın şahsına

sataşması nedeniyle konuşması 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Asla bir sataşma şeyi değil. 
Değerli arkadaşlar, yani ben bunu burada dile getirmekten böyle çok keyif almadım. 
MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Bizimle ne ilgisi var bu işin, Meclisle ne ilgisi var? 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Hiç ilgisi yok ama geçen hafta…
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BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Sana ne oluyor!
MEHMET GÜNAL (Antalya) –İşin mi var? İşin varsa gidebilirsin. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - …bu konu konuşulurken hiç bu soruyu sormadınız Sayın

Milletvekili, “Ne ilgisi var?” diye.
Şimdi tekrar ediyorum değerli arkadaşlar, yani geçen haftaki Danışma Kurulu toplantısında

Sayın Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Mevlüt Aslanoğlu ve Barış ve Demokrasi Partisi
Grup Başkan Vekiliyle aramızda geçen bir hadisede benim beyanım şudur: Hiçbir talebim yok çünkü
daha önce bir talebim oldu burada Genel Başkanla ilgili; Sayın Elitaş’tan da değil, Sayın Meclis
Başkan Vekilinden bir talebim oldu, daha sonra o konu burada bir tartışmaya sebep oldu. O
tartışmadan dolayı da Sayın Genel Başkan çok rahatsız oldu, Sayın Grup Başkan Vekilimiz vasıtasıyla
da Genel Kuruldan özür diledi. Bu sebeple  tabii  biz de azarımızı işittik. Bu sebeple söylüyorum.
Yani, ben, Sayın Canikli, sayın grup başkan vekillerinin hiçbirinden özel bir talebim olmaz bundan
sonra, olmaz çünkü taşıyamıyorlar. 

Sonuç itibarıyla, bu niyetle, bu kararla Sayın Elitaş’a söylediğim  “Sizden hiçbir talebim yok,
takdir sizin, ister çalışırsınız ister çalışmazsınız.” Bunu, Mehmet Şandır “Biz gidiyoruz, siz
istediğinizi yapın.” şeklinde burada nakletmesi doğru değil, doğru bir beyan değil. Doğru olmayanı
ifade etmek veya doğruyu eksik söylemek, dolandırarak söylemek de zulümdür, bunu söylüyorum.
Bakın, bunun ispatı şudur, işte tutanaklar; Sayın Mustafa Elitaş diyor ki: “Bakın, değerli milletvekili,
burada bir gerilim ortaya çıkıyorsa bu gerilimle ilgili, bizim milletvekili arkadaşlarımızı bütün töhmet
altında bırakıyorsanız ve her sözü, her yaptığımız sözün arkasında bizim durmamızı bekliyorsanız,
yanlış yaparsınız.” 

OKTAY VURAL (İzmir) – Doğru diyor.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – İşte, Sayın Elitaş’ın tavrının ifadesi. Kendisi, beyanında…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET ŞANDIR (Devamla) -   Sayın Elitaş bana ve size haksızlık etti. Ben ona hakkımı

helal ediyorum. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VII.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
4.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden

düzenlenmesine; (11/19, 11/16 ve 11/17) esas numaralı gensoru önergelerinin gündeme alınıp
alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 13 Kasım 2012 Salı günkü birleşiminde
yapılmasına; bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; (11/15, 11/18, 11/20 ve 11/21) esas
numaralı gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, 14 Kasım
2012 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına; 338 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın temel kanun
olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen…
OKTAY VURAL (İzmir) – Toplantı yeter sayısı istiyoruz efendim. 
BAŞKAN – Efendim.
OKTAY VURAL – Yoklama... 
BAŞKAN – Daha söz var.
Aleyhte söz isteyen Ali Rıza Öztürk, Mersin Milletvekili.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma

Partisinin grup önerisi üzerinde aleyhine söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Adalet ve Kalkınma Partisinin grup önerisi Meclis İç Tüzüğü’nün 54’üncü maddesinin ikinci
fıkrasındaki istisnaya istinaden Meclisin çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin
bir öneridir.

Değerli arkadaşlarım, Meclisin çalışma saati, günleri kural olarak İç Tüzük’ün 54’üncü
maddesinde sayılmış. Buna göre, buradaki kurala göre, Genel Kurul salı, çarşamba, perşembe saat
15.00 ile 19.00 arasında toplanır. İstisna olarak da -bu istisnalar biliyorsunuz kuralın aksine- gerektiği
zaman, öyle olaylar vardır ki çalışmayı zorunlu kılabilir. Bu durumda da Danışma Kurulunun teklifi
üzerine, Genel Kurulca bu çalışma gün ve saatlerinin değiştirilebileceğine ilişkindir. Ancak ne var ki,
Türkiye’de her alanda olduğu gibi Mecliste de istisnalar kural oldu, kurallar istisna oldu. Hukuk
kurallarının ve yazılı kuralların yerini tamamen bir keyfilik aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde
de Anayasa ve Meclis İçtüzüğü Meclisin çalışmasının esaslarını belirlediği hâlde, Meclis Genel
Kurulunun ve komisyonlarının çalışması Meclis İçtüzüğü ve Anayasa’ya göre yapılması gerektiği
hâlde, bunlar bırakıldı; Meclis Başkanlık Divanının, işte Meclis Genel Kurulunun keyfine göre
yönetilmeye başlandı. Deniliyor ki: “İşte, efendim, Meclisin teamülleri böyledir.” Ya, Meclisin
teamüllerini ne yapacaksınız siz? Önce Meclis İçtüzüğü’ne bakacaksınız, Anayasa’ya bakacaksınız.
Yazılı kuralların, hukuk kurallarının olmadığı yerde teamüller geçerlidir. Eğer bir hukuk kuralı var
ise, bir yasa hükmü var ise teamül olmaz değerli arkadaşlarım.

Şimdi, bu grup önerisiyle, işte, “konu bakımından bitene kadar” deniliyor. E, gün yirmi dört
saat. Şimdi, üçüncü yargı paketinde gördük. Yirmi dört saati aştıktan sonra çalışmalar devam etti.
AKP ve Grup Başkan Vekili CHP sıralarına geldi “Çalışmalara ara verelim arkadaşlar dedi.” Ya da
o sırada efendim, muhalefete “Siz, konuşmacılarınızı çekin ya da önergeler üzerinde ya da maddeler
üzerinde toplantı yeter sayısı istemeyin.” gibi talepte bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bu Meclisin çalışma koşullarında gerçekten gayriinsani koşullar
yaratılıyorsa, bunun sorumlusu muhalefet değildir, bunun sorumlusu iktidar partisidir. Şimdi, bir
kere, bitene kadar bir şey söz konusu olmaz. Gün yirmi dört saat, bitene kadar bir şey olmaz. Hadi
şimdi koymuşsunuz, çarşamba günü bitmedi -bütünşehir yasası, büyükşehir yasası- yirmi dört saati
aştı, perşembe günü de bitmedi yirmi dört saat, milletvekilleri uyuyacak. Şimdi ben o fotoğrafları
gelip burada göstereyim mi tek tek? AKP milletvekillerinin nasıl uyuduğunu teşhir edeyim mi?
Hepsini çıkarttım ben, çeşitli toplantılarda gösteriyorum. 

Şimdi hepimiz burada bir yasama faaliyetinde bulunuyoruz. Niye birbirimizi zorluyoruz? Ondan
sonra arkadaşım çıkıyor, diyor ki, hakkın suistimalinden bahsediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclis Adalet ve Kalkınma Partisinin Meclisi değildir, bu Meclis
Cumhuriyet Halk Partisinin, MHP’nin ya da BDP’nin Meclisi de değildir. Bu Meclis, Türk milletinin
Meclisidir. Millet iradesinin yansıdığı en önemli odak burasıdır. Dolayısıyla, burada Meclisteki
çoğunluğu millet iradesi olarak saymak yanlıştır ve Meclisi milletin Meclisi olmaktan çıkarmaya
yönelik iradeye, aslında başta milletvekilleri olarak hepimiz karşı çıkmak durumundayız, karşı
koymak durumundayız. Yani “Benim elimde çoğunluk var, ben istediğimi yaparım.” diye
dayatacaksınız, ondan sonra kalkacaksınız, muhalefet de Meclis İçtüzüğü’nden ve Anayasa’dan
kaynaklanan hakları kullanmaya kalktığında hakkın suistimal edilip edilmediğinden söz edeceksiniz. 

Sevgili arkadaşlarım, herkes bir hakkı kullanırken o hakkı tanıyan yasa hükmünün de üstünde
yer alan iyi niyet kurallarına göre hareket etmek zorundadır. İyi niyet kurallarına göre hareket
edilmesini isteyen kişi, öncelikle kendisi iyi niyetli olacaktır. Parlamentodaki çoğunluğunu dayatarak,
demokrasiyi sadece Parlamentodaki çoğunluğun sistemi olarak kabul ederek böyle bir dayatmayla
gelmeyecek, bir kere uzlaşma yapacak. 
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, Genel Kurulu… Sayıyor, bu kanun tasarısı ne zaman olacak,
10 Kasımla ilgili çalışılmayacak diyor. Sayın Canikli açıkladı, işte, 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl
dönümüyle… Ama buraya konulmuyor. Yani buraya niye o zaman 10 Kasım 2012 Cumartesi özel
gündem, “Atatürk’ün ölümü nedeniyle özel gündem” diye niye koymuyorsunuz, niye bundan
çekiniyorsunuz? “Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarının tamamlanmasına kadar” diyorsunuz
Canikli. İyi de kardeşim, şimdi itiraz edeceğine  oradan, bir cümle yazardın. 10 Kasım Atatürk’ün
ölüm günü olduğunu sen de biliyorsun ben de biliyorum. Buraya yazardınız onu, “Başkanlığın Genel
Kurula Sunuşları” ne demek değerli arkadaşlarım?

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, öbür taraftan Adalet ve Kalkınma Partisinin önerisi, diyor ki: “Meclis
İçtüzüğü’nün 91’inci maddesine göre bu Kanun’un yani büyükşehir bütünşehir yasasının temel kanun
olarak götürülmesini öngörüyor. Şimdi, bu talep bir kere, Anayasa’ya ve Meclis İçtüzüğü’nün 91’inci
maddesine aykırı. Neden aykırı? Burada da söylüyorum: Temel kanun bir istisnadır, bir kural değildir
ama siz -üstte Allah var, insaf edin- kalkıyorsunuz, istisna olarak kullanmanız gereken yetkiyi, her şeyi
bir tarafa itiyorsunuz; haydi kaldır parmaklar, haydi indir parmaklar, kural olarak kullanıyorsunuz.
Burada diyor ki: “Tüzük ya da Kanun temel kanun olarak görüşülebilir.” yani Genel Kurul temel kanun
olarak görüşmesine izin verebilir. Ne demek temel kanun olarak görüşmek? Maddeleri
görüşmeyeceksin, madde metinleri bile okunmayacak. Bölümler hâlinde okuyacaksınız. 

Şimdi, burada açık açık saymış: “Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı
olarak değiştirecek biçimde genel ilkeler içermesi…” Bu Kanun içeriyor mu bunu? “…veya kişisel
veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi, kendi alanındaki özel kanunların
dayandığı temel kavramları göstermesi, özel kanunlar arasında uygulamada ahenk sağlanması,
düzenlediği alan yönünden bütünlüğünün ve maddeler arasındaki bağlantıların korunması
zorunluluğunun bulunması, önceki yasalaşma evrelerinde de özel görüşme ve oylama usulüne bağlı
tutulması gibi özellikleri taşıyan kanunlar temel kanun olarak görüşülebilir.” diyor. Bir kere,
demokratik hukuk devleti ilkesini içine sindiren bir siyasal parti, bu ülkede yasamasız ve yargısız
hükûmet etmek istemeyen bir siyasi parti bu istisna hükmüne ikide bir sığınmaz. Bu yasaların
demokratik bir şekilde tartışılmasını, komisyonlarda olabildiğince tartışılmasını, katılımın
sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasını, Genel Kurulda da maddeler dahi
okunmadan sadece madde adları oylanarak yapılmasını savunmaz arkadaşlar. Siz ne yapmaya
çalışıyorsunuz? Bir yandan kendinizin demokrat olduğunu söylüyorsunuz, bir yandan bu ülkede ileri
demokrasi türküleriyle herkesi uyutmaya kalkıyorsunuz ama bir yandan da bırakın ileri demokrasiyi,
demokrasinin “d”sinin bile uygulanmasına tahammül etmiyorsunuz. Ondan sonra da kalkıyorsunuz,
bu kürsüden Meclis İçtüzüğü’ndeki haklarını kullanmasını kesin gözüyle gördüğünüz muhalefeti
peşinen suçluyorsunuz. Niye bunu yapıyorsunuz? Çünkü siz bunu dayattığınızın farkındasınız,
dayattığınız için de Meclisin de, muhalefetin de sizin dayatmalarınıza karşı, direneceğini biliyorsunuz.
E, bunları yapmayın arkadaşlar. Gelin… Mademki bu yasanın memleket ve millet yararına olduğunu
düşünüyorsunuz, hep beraber tartışarak bunu geçirseydik, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alsaydık. 

Yasa yapma tekniğinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada hem yasanın taslak olarak
getirilmesinde hem komisyonlarda görüşülmesinde yasama sürecinin etkin ve verimli olarak uygun
yürütülmediğini hepimiz biliyoruz. Neyin yani kaptıkaçtısını yapmak istiyoruz? Ondan sonra
“Türkiye Büyük Millet Meclisi uzlaşamıyor.” Türkiye Büyük Millet Meclisinde uzlaşmayı sağlamak
benim görevim değil. Ben muhalefet partisinin milletvekiliyim. Bu halk bana iktidar partisine
muhalefet edeceksiniz diye görev verdi, iktidar partisine övgü yapacaksınız diye görev vermedi. Eğer
iktidar partisi olarak beni milletvekili yapsaydı, sorunların çözümü için gerekli olan devlet gücünü
kullanma yetkisini bana verseydi o zaman muhalefeti siz yapardınız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
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ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Dünyanın neresinde görülmüş, bir muhalefet muhalefet
yaptığından dolayı ikide bir suçlanıyor. Muhalefet yapmak ona milletin verdiği görevdir. Size millet
iktidar olma görevi verdi, sorunları çözme görevi verdi. Siz bu sorunları çözerken bu sorun muhalefetin
sorunu, bu sorun iktidarın sorunu ayrımı yapmaksızın, bu sorunları uzlaşma içerisinde, birlik ve bütünlük
içerisinde çözme görevi ilke olarak sizindir arkadaşlar. Eğer bu ülkenin gerçekten demokratik hukuk
devleti olduğunu savunuyorsanız, bu demokratik hukuk devleti ilkesini içinize sindiriyorsanız öncelikle
onu yapmanız lazım çünkü demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkesi bu ülkeyi yönetenlerin,
ister siyasi ister idari herkesin denetime açık olmasıdır, denetime tahammül edebilmesidir.

BAŞKAN – Sayın Öztürk, lütfen…
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Siz denetimden kaçmak için her türlü gücü kullanıyorsunuz ve

Parlamentoyu sadece iktidar partisi milletvekillerinin parmaklarını kaldırıp indirdiği yer hâline getiriyorsunuz.
BAŞKAN – Sayın Öztürk…
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Bakın, arkadaşlar…
BAŞKAN – Sayın Öztürk, beni oylamaya zor bırakmayın.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Büyük filozof Sartori, demokrasisine…
BAŞKAN – Sayın Öztürk…
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – …ara verdirerek kazaya uğratan ülkeler için aynen şöyle

diyor: “Parmakların akılları olsaydı, demokrasiyi yutan ejderhalar türemezdi. Zafer parmakların değil,
milletin olacaktır.” Bu lafları söyleyen bu kürsüde  1991 yılında şimdiki sizin Adalet Komisyonu
Başkanınız Ahmet İyimaya’dır.

Parlamentodaki çoğunluğunuza güvenerek insanlara dayatma yapmaktan lütfen vazgeçin.
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar, bravo sesleri)
BAŞKAN – Evet…

III.- YOKLAMA
(MHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
OKTAY VURAL (İzmir) – Yoklama talep ediyoruz.
BAŞKAN - AK PARTİ grup önerisini oylarınıza sunacağım ancak yoklama talebi var.
Yoklama talebinde bulunan sayın milletvekillerinin isimlerini tespit edeceğiz.
Sayın Vural, Sayın Şandır, Sayın Bal, Sayın Durmaz, Sayın Günal, Sayın Korkmaz, Sayın Kalaycı,

Sayın Işık, Sayın Halaçoğlu, Sayın Türkkan, Sayın Öz, Sayın Yeniçeri, Sayın Türkoğlu, Sayın Halaman,
Sayın Oğan, Sayın Başesgioğlu, Sayın Ayhan, Sayın Erdem, Sayın Şimşek, Sayın Özensoy…

Yoklama için 3 dakika süre veriyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. 

VII.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
4.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden

düzenlenmesine; (11/19, 11/16 ve 11/17) esas numaralı gensoru önergelerinin gündeme alınıp
alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 13 Kasım 2012 Salı günkü birleşiminde
yapılmasına; bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; (11/15, 11/18, 11/20 ve 11/21) esas
numaralı gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, 14 Kasım
2012 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına; 338 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın temel kanun
olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – AK PARTİ grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Öneri kabul edilmiştir. 
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İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır,
okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum: 
V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) ÖNERGELER
1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/303) esas numaralı 13/06/1952 tarihli ve 5953 sayılı

Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına
ilişkin önergesi (4/69)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(2/303) esas numaralı kanun teklifim, Başkanlığınızca komisyona havale edildiği tarihten

itibaren 45 gün geçtiği halde ilgili komisyonca görüşülüp sonuçlandırılmamıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 37. Maddesi uyarınca kanun teklifimin doğrudan

Genel Kurul gündemine alınması için gereğini arz ve talep ederim. 12.03.2012 
Umut Oran 

İstanbul
BAŞKAN – Teklif sahibi Umut Oran, İstanbul Milletvekili… (CHP sıralarından alkışlar) 
UMUT ORAN (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Konumuz basın özgürlüğü, basın haklarıyla ilgili ama maalesef bu akşam, bu dönem

Parlamentoda canlı yayında bunu halkımız izleyemiyor. Böyle bir yasakla karşı karşıyayız. 
Yine, maalesef, bu yasa teklifini Parlamentoya vereli yaklaşık bir yıl olmuş. Bir yıl sonra bu

yasayı gündeme getirme imkânı, maalesef, elde ediyoruz. Bu da sizlerin takdirlerine... 
Dün bu konuyla ilgili biliyorsunuz, İstanbul’da Gazetecilere Özgürlük Platformu bir yürüyüş

yaptı. Bu Platform ne istedi dün? Sokaklarda, meydanlarda ne söyledi? Özgür bir çalışma ortamı
istiyorlar ve basın üzerindeki baskıların, basın üzerindeki yasakların kaldırılmasını talep ettiler çünkü
bugün gazeteciler, bu mesleği icra edenler her yönden, her yandan baskı altında âdeta abluka altında
mesleklerini icra ediyorlar. 

Başbakan, pazar günü toplantıda “Kendilerinin de özgürlükleri söz konusu olduğunda demokrat
olanlar konu başkalarına geldiği zaman yasakçı oluyorlar.” dedi. Esasında Başbakan bu sözleriyle tam
da kendisini işaret etti. Şimdi, baktığımız zaman on sene evvel, on bir sene evvel seçim bildirgesinde
iktidar partisinin “üç y” vardı: Yasaklar, yolsuzluklar ve yoksulluk vardı. 

Bakın, o yasaklarla ilgili mücadelede şu son bir iki aya baktığımız zaman gaziler ve şehit aileleri
barış için toplantı talep ettiler, miting talep ettiler müsaade edilmedi. Halk, cumhuriyet mitinginde,
Cumhuriyet Bayramı’nda meydanda, birinci Parlamentoda, Ulus Meydanı’nda kutlamak istedi,
maalesef kabul edilmedi.

Bakın, öğrenciler parasız eğitim talep ediyorlar, tutuklanıyorlar. İşte orada kamu çalışanları,
Türk Hava Yolları baktığınız zaman grev talep ediyorlar, onlara da grev yasaklanıyor. 

Hatay’da, orada yaşayan yurttaşlarımız bir şekilde barışla ilgili seslerini duyurmak istiyor, ona
izin verilmiyor ve bu yasaklar sonunda, özel yetkili mahkemeler sonunda öyle bir hâle geldi ki
Türkiye, bakın, bugün Türkiye’nin -Hükûmetin de beraber görev yapmış olduğu- 26’ncı
Genelkurmay Başkanı sanık, eli kanlı PKK yöneticisi bugün tanık. İşte yasakların getirdiği
Türkiye’nin bugün yargısı, hukuku bu hâle geldi.

Şimdi, biz bu yasada baktığınız zaman, bugün şu anda teklif etmiş olduğumuz bu yasada ne
talep ediyoruz? Diyoruz ki: Gazetecilere sendika zorunluluğu getirilsin. Bilmiyorum, buna itiraz
ediyor musunuz? 
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Diyoruz ki: Stajyer gazeteciler en azından özlük haklarına sahip olsunlar. Buna, bilmiyorum,
itiraz ediyor musunuz?

Yine sizlerin kaldırmış olduğu 2008 yılında, yıpranma payının tekrardan getirilmesi. Buna itiraz
ediyor musunuz, bilmiyorum.

Ve diyoruz ki, burası çok önemli: Medya patronlarının kamu ihalelerine doğrudan veya dolaylı
olarak girmemeleri gerekiyor. Siyasetle ticaretin birbiriyle ilişki kurmamaları gerekiyor. Bilmiyorum,
bunu kabul ediyor musunuz?

Yine diyoruz ki: 22 milyon, 23 milyonun o mecrada yer aldığı İnternet gazeteciliği bir yasal
statüye sahip olsun. Bilmiyorum, bunu kabul ediyor musunuz?

Şimdi, değerli milletvekilleri, örgütlü basın demek, özgür basın demek. Özgür basın demek de
özgür Türkiye demek. Bizim istediğimiz, bizim talep ettiğimiz bu. 

Hadi gelin, ileri demokrasi diyorsak, daha çok demokrasi diyorsak, daha çok özgürlükler
diyorsak bu basın özgürlüğüyle ilgili yasayı hep beraber kabul edelim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi, bir milletvekili adına Oktay Ekşi, İstanbul Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda uğultu var. Lütfen…
OSMAN OKTAY EKŞİ (İstanbul) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Umut Oran

aslında medya dünyamızın ve medya dünyamızdan şikâyet eden insanların ortaya koyduğu
meselelerin özüne taalluk eden bir öneride bulunmuştu. Huzurunuza bu önerinin kabul edilmesi
talebiyle geldi. 

Tabloya baktığım zaman, itiraf edeyim ki, ne kadar ben 2 kere 2’nin 4 olduğunu söylesem de,
ne kadar Umut Oran veya başka bir arkadaş bunu ifade etse de, bazı arkadaşlarımın buna ön yargıyla
bakıp kabul etmeyeceklerini hissediyorum ama yine de umutlu olmak niyetiyle sizlerin birkaç
dakikanızı almak niyetindeyim.

Sevgili dostlarım, medya dünyasından şikâyet etme, gazetecilerden şikâyet etme, özellikle iktidar
dünyasının öteden beri bilinen, kendi açısından bakınca da haklı olduğu yer yer kabul edilebilecek
olan bir husustur. Buna karşın bu şikâyetin ortadan kalkmasını veya en azından asgari düzeye
inmesini sağlayacak tedbiri almak, yine siyasi iktidarın özellikle borcu olmak gerekir. Ne var ki
sadece sizin iktidarınızdan söz etmiyorum, sizden önceki iktidarlardan, hatta daha da açık ifade
etmem gerekirse, ta Ceride-i Havadis gazetesinin yayınlandığı 1840 tarihinden bu yana siyasi
iktidarlar, Sayın Umut Oran’ın huzurunuza getirdiği ve benim de ayrıca bir vesileyle öneri olarak
Meclise takdim ettiğim bu konu üzerine eğilmiş değildir. 

Bir istisnayı ifade etmeden kendimi söze devamda haklı hissetmem. O istisna 1952 yılında
Demokrat Parti İktidarı tarafından bu meseleye ilk defa el atılmış olması ve arkasından da 27 Mayısı
takip eden dönemde Millî Birlik Komitesinin 212 sayılı Yasa’yı çıkararak yine bu konuya değinmiş
olmasıdır. Ancak sözünü ettiğim iki yasa da maalesef uygulanmış değildir. İki yasanın da temel
unsuru gazetecilere güven içinde, güvence içinde sendikal hakları vererek yazılı sözleşme yapmak
suretiyle iş yerinde görev yapma imkânı veren yasalardır. Bu yasaların önemi gazetecilik gibi çok
cazip olan mesleğin kaliteli elemanlarla dolmasına, o elemanların çoğalmasına imkân verme amacıdır.
Maalesef, sözünü ettiğim iki yasanın da dönemin siyasi iktidarları tarafından uygulanmaması, sahip
çıkılmaması sonuçta çok yetenekli gençlerin gazeteciliğe belirli bir süre girip kısa sürede terk
etmelerine ve daha sonra da kalitesi düşük elemanların meslekte yoğunluk kazanmasına yol açmakta
oluşudur. Bunun birinci derecede müsebbibi doğrudan doğruya dönemin siyasi iktidarlarıdır ve
üzgünüm ki bu dönem için de sizin iktidarınızdır.
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Sevgili dostlarım, sadece gazetecilerle ilgili bu 212 sayılı yasanın tekrar yürürlüğe girmesi,
aslında yürürlükte fakat uygulanabilir hâle gelmesi birinci derecede önemli olduğu gibi bir de yine
siyasi iktidarınız, gazetecilere olan sanıyorum ki açık düşmanca duyguları nedeniyle gazetecilerin
yıpranma payını da bildiğiniz gibi 2008 tarihinde onların elinden almıştır. Geçen nisan ayında Sayın
Bakana bu konuyla ilgili çalışmalar olup olmadığına ilişkin bir soruyu huzurunuzda sordum.
Bendenize bir bilimsel heyetin konuyla meşgul olduğunu söyledi. Bilimsel heyet o tarihten bu tarihe
sadece iki cümlelik bir yasa tasarısının yahut yasadaki tadilatın hakkından gelemedi. Tabii, böyle bir
şey yoksa aziz dostlarım, aslında siyasi iktidarın, sizin iktidarınızın konuya samimiyetle bakmamış
olması ve gazetecileri -üzgünüm ama- düşman telakki etmesidir. Umarım bu telakki değişir ve
umarım doğru bir çizgiye siyasi iktidarınız kavuşur. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Alınan karar gereğince sözlü soru önergelerini ve diğer denetim konularını görüşmüyor ve

gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.
1’inci sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekilleri…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bu konuda alınan karar yok. Daha önce belirlenmiş

gündem var. Bugün alınan bir karar söz konusu değil yani bugünle ilgili alınmış bir karar söz konusu
değil.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Grup önerisi geçti efendim.
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, bugünle, 6’sıyla ilgili bir karar yok. 
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, 7’sine ilişkin orada bir karar var ve zaman

bakımından bu yasanın görüşülmesine imkân yok çünkü ona ilişkin alınmış bir karar yok.
BAŞKAN – Sayın Tarhan, anlaşılmıyor sesiniz efendim, lütfen sisteme girer misiniz, sesinizi

duyamıyoruz buradan.
OKTAY VURAL (İzmir) – “Alınan karar” dediniz de yok öyle bir karar, bugün alınan bir karar

yok.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım, bugünle ilgili…
OKTAY VURAL (İzmir) – Bir karar yok.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır, var. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Bugün yok.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır, geçen haftadan kalan 24.00’e kadar çalışma kararı var.

Bu sıraya göre devam eder yani normal sıraya göre çalışılır.
OKTAY VURAL (İzmir) – Yani mevcut, alınan karar değil.
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, temel yasa olarak görüşülmesine ilişkin

alınmış bir karar yok, böyle bir karar görmüyorum ben. Zaman bakımından görüşme yapılamaz.
Buna ilişkin usul tartışması açılmasını öneriyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Genel hükümlere göre görüşme yapacağız Sayın Başkanım,
bu sıraya göre.

OKTAY VURAL (İzmir) – “Alınan karar” dediniz efendim.
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Alınmış bir karar yok Sayın Başkan bu konuda.
OKTAY VURAL (İzmir) – Bugün alınan bir karar yok.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Geçen hafta alınan…
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BAŞKAN – Tamam, cevap veriyorum…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, toplu karar alınmaz, günlük karar alınır.
BAŞKAN – Bir saniye Beyefendi… Bir saniye Sayın Vekilim…
30/10/2012 tarihli 13’üncü Birleşimde kabul edilen karar: “6 ve 7 Kasım 2012 Salı ve Çarşamba

günü birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin ‘Kanun
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler’ kısmında yer alan işlerin görüşülmesi…”

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Gündemde var mı bu 338 Sayın Başkan?
BAŞKAN – Evet efendim.
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Hayır Sayın Başkan.
BAŞKAN – İç kapağında var efendim.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim siz “Alınan karar gereğince.” dediniz, bu gündem daha

önceden belirlenmiş onu ifade ediyorum, değil mi? Bugün alınan bir karar yok yani.
BAŞKAN – Evet, iç kapağında var gündemin. Daha önce alınmış bir karar var Sayın Vural.
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Hayır, onun üzerine alınmış bir başka karar var.
OKTAY VURAL (İzmir) – Yani sözlü soruların ve denetim konularının görüşülmemesiyle ilgili

daha önce alınmış bir karar var.
BAŞKAN – Evet, gündemin iç sayfasında var efendim, onu okuyorum ben.
OKTAY VURAL (İzmir) – Yani bugünkü kararla ilgili değil bu.
BAŞKAN – Hayır, bugünkü kararla ilgili değil, 30/12/2012 tarihinde…
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Bugün alınmış bir karar var Sayın Başkan.
BAŞKAN – 13’üncü Birleşimde kabul edilen bir kararı okudum efendim. 
1’inci sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili

Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli,
Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili
Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam
edeceğiz.

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş
Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in;
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve
Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN –Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet

Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
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2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu
Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
OKTAY VURAL (İzmir) – Niye çalışmıyor bu komisyonlar? Milletten para, maaş alıyorsunuz

ama çalışmıyorsunuz.
BAŞKAN – 3’üncü sırada yer alan, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam
edeceğiz.

3.- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/601) (S. Sayısı: 239)

BAŞKAN – Komisyon? Yok. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Yok, çalışmıyorlar. Nerede bu komisyon başkanları Sayın Başkan?
BAŞKAN – Efendim?
OKTAY VURAL (İzmir) – Nerede? Çalışmıyorlar…
BAŞKAN – Bilemiyorum efendim.
Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
OKTAY VURAL (İzmir) – Neredeler ya? Nerede? Burada oturuyorlar efendim ya! 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Milleti kandırmayalım, burada oturuyorlar.
BAŞKAN - 4’üncü sıraya alınan, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili
Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin; Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin;
Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın; Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın; Tekirdağ
Milletvekili Bülent Belen’in; İstanbul Milletvekili Öznur Çalık ve 14 Milletvekilinin Benzer
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile İçişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlıyoruz.

4.- Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve
20 Milletvekilinin; Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe
Nedret Akova'nın; Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal; Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 14 Milletvekilinin Benzer
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/690, 2/128, 2/234, 2/289, 2/508, 2/681,
2/786, 2/820, 2/823, 2/892) (S. Sayısı: 338) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet? Yerinde.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, bugün…
BAŞKAN – Bir saniye…
Sayın milletvekilleri…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, sabahtan beri “Sayın Başkan” diye ben size sesleniyorum. 
BAŞKAN – Böyle bir usul yok ki Sayın Milletvekilim yani. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) –  Usul, 63’üncü madde öyle diyor. Olur mu öyle şey efendim?

Yanlış yapıyorsunuz.
                                           
(x) 338 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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BAŞKAN – Ne söyleyeceksiniz? Grup Başkan Vekili ifade etti, cevabını da verdim ben yani.
MAHMUT TANAL (İstanbul) –  Sayın Başkan…
BAŞKAN – Komisyon raporu 338 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim… Sayın Başkan… 
MAHMUT TANAL (İstanbul) –  Sayın Başkan…
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı İç Tüzük’ün…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, öyle bir komisyon raporu yok. Bir dakika… Öyle bir

komisyon raporu yok. Olan bir komisyon...
BAŞKAN – Bir okuyayım, ondan sonra efendim itirazınızı yapacaksınız.
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim.
BAŞKAN – Niye?  
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, şimdi arz edeceğim.
BAŞKAN – Okumayacak mıyım yani?
OKTAY VURAL (İzmir) – Şimdi arz edeceğim efendim. Bir dakika…
BAŞKAN – Bir dakika… O zaman siz bir dakika şey yapın. Ben okuyayım, ondan sonra

sözlerinizi dinleyeceğim sizin.
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim. Bir dakika… Ben, bu komisyon raporunun

olmadığını…
BAŞKAN – Evet…
OKTAY VURAL (İzmir) – …komisyon üyelerinin iradesinin alınmadığını ifade edeceğim.

Komisyon üyelerinin iradesinin alınmadığı bir raporun görüşülmesi mümkün müdür?
BAŞKAN – Niye yok? Komisyon raporu niye yok efendim?
OKTAY VURAL (İzmir) – Şimdi söyleyeceğim… Söyleyeceğim…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, ben sizin tutumunuz hakkında söz almak

istiyorum. Siz 2 milletvekili arasında eşitsizlik yapıyorsunuz. Ben burada sabahtan beri söz istiyorum.
Oktay Bey’e söz veriyorsunuz, bana vermiyorsunuz; böyle bir eşitsizlik olamaz.

BAŞKAN – Efendim, sizin Grup Başkan Vekiliniz Sayın Tarhan’a söz verdim.
MAHMUT TANAL (İstanbul) –  Efendim, ben burada kendi adıma söz istiyorum. Burada usul,

kanun açık ve net.
BAŞKAN – Sayın Vural bir milletvekili değil, bir partinin Grup Başkan Vekili; onun için

aranızda fark vardır.
MAHMUT TANAL (İstanbul) –  Sayın Başkan, burada hiçbir parlamenter arasında hiyerarşik

bir fark yoktur. Siz burada eşitsizlik yapıyorsunuz. Ben burada söz istiyorum.
BAŞKAN – O zaman bütün sayın milletvekilleri gelsinler -buyurun- çıksınlar buraya

konuşsunlar efendim.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Tabii isteyecekler ama yanlış yapıyorsunuz. Ben burada söz

istiyorum sizden mümkünse.
BAŞKAN – Söz hakkınız yok ki Sayın Milletvekilim. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Nasıl benim söz hakkım yok?
BAŞKAN – Yok tabii.
MAHMUT TANAL (İstanbul) –  Bu İç Tüzük bana bu söz hakkını veriyor, siz nasıl

veremiyorsunuz?
BAŞKAN – Hayır, vermiyor efendim.
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MAHMUT TANAL (İstanbul) –  Efendim, siz yanlış yapıyorsunuz.
BAŞKAN – Hangi şartlarda İç Tüzük söz hakkı veriyor, o belirlenmiş. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, neyle ilgili olduğunu alın, ondan sonra…
MAHMUT TANAL (İstanbul) –  Ben sizin tutumunuzla ilgili…
BAŞKAN – Öyle her istediğiniz zaman konuşma hakkınız yok. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) –  Sizin tutumunuzla ilgili usul hakkında tartışma… 63’üncü

maddeye göre…
BAŞKAN – Hangi hususta benim tutumumla ilgili söz hakkı istiyorsunuz?
MAHMUT TANAL (İstanbul) –  Siz taraflı davranıyorsunuz. Taraflı tutumunuzdan dolayı usul

tartışması açıyorum.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Milletvekilleri arasında eşitsizlik yaratıyorsunuz.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Evet Sayın Vural…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ben usul tartışması açıyorum tavrınızdan dolayı. Parlamenterler

arasında eşitsizlik yapıyorsunuz.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Milletvekilinin bir talebini alın, yerine getirip getirmemek

sizin yetkinizde efendim. Sayın Milletvekilinin talebini alın.
BAŞKAN – Buyurun, talebiniz nedir?
RECEP ÖZEL (Isparta) – Söz hakkı yoksa niye veriyorsun ya?
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Şimdi, Sayın Başkan, burada, İç Tüzük’ümüzün 54’üncü maddesi

uyarınca çalışma saatleri saat 15.00 ile 19.00 arası belirtilmiş. Günler, salı, çarşamba, perşembe. 
Hiç kafanızı sallamadan… Bu ihsası rey olur Sayın Başkan. Dinlemek zorundasınız yani kusura

bakmayın.
AHMET YENİ (Samsun) – Geçti, oylandı bu.
MAHMUT TANAL (İstanbul) –  Şimdi, devam ediyoruz izninizle. Bakın…
BAŞKAN – Sayın Tanal, bundan sonra kafa sallayacağım zaman müsaadenizi alırım efendim.
Buyurun.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, İç Tüzük’ümüzün 55’inci maddesinin ikinci

fıkrası şunu düzenliyor: Yani “İşlerin aciliyetine binaen çalışma saatleri uzatılabilir.” O gün için
deniliyor. İç Tüzük’ün 1’inci maddesine de bakarsak birleşimi de o gün için açılan oturuma bir günlük
birleşim deniliyor. Onun için, sizin toplu olarak on beş günlük, yirmi günlük, bir aylık toplu çalışma
saatini yapmanız yeni bir İç Tüzük ihdası anlamına gelir ki, bu, İç Tüzük’ün, yasa koyucunun ruhuna
aykırı bir tutum…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tanal, anlaşıldı. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) – İki, burada ben bunları dile getirmek isterken siz maalesef bana

söz vermediniz, Sayın Oktay Bey kusura bakmasın, kendilerine verdiniz. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, hayır, söz vermedi, ben…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Siz burada ayrım yaptınız, ben sizin bu ayrımcı tavrınızdan

dolayı usul tartışması açmak istiyorum. 
BAŞKAN – Lütfen Sayın Tanal, oturun yerinize. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Olmaz efendim. Usul esastan önce gelir yani 63’üncü madde

bu konuda açık ve net Sayın Başkan. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Sen bu Meclise yeni mi geldin? 
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MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ayrımcı davranıyorsunuz siz. 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Öyle bir hakkı var Sayın Başkan.
BAŞKAN – Lehte mi söz istiyorsunuz, aleyhte mi, madem vereceğim?
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Lehte. 
BAŞKAN – Buyurun, iki dakika veriyorum. 
Başka? 
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Aleyhte efendim. 
BAŞKAN – Kimlerinki, sırasıyla yazar mısınız. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Lehte istiyorum. Bu sefer sizden yanayım Sayın Başkanım. 
RECEP ÖZEL (Isparta) – Aleyhte efendim.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte.
BAŞKAN – Evet, lehte Sayın Günal.
MEHMET GÜNAL (Antalya) –Ben lehte. 
BAŞKAN – Sayın Öztürk, siz lehte mi, aleyhte mi? 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Ben çok oldu söyleyeli efendim. Bakın, ilk ben söyledim,

Mahmut’tan da önce söyledim. Lehte. Yani tutanaklara bakın, önce ben söyledim, Mahmut’tan da
önce söyledim. 

BAŞKAN – Aleyhte ikinci konuşmacı kim? Evet, Recep Özel. 
Sayın Tanal, buyurun. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, sizin bu tavrınız da yanlış çünkü İç Tüzük diyor ki

ilk önce…
BAŞKAN – Sayın Tanal, buyurun, söz veriyorum. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, ilk önce lehte olanın konuşması lazım, aleyhte olanın

sonra konuşması lazım Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Sözü isteyen sizsiniz. Onun için size veriyorum. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sözü ben istiyorum ama Tüzük diyor, ilk önce lehte olanın

konuşması lazım. 
BAŞKAN - Sayın Tanal, önce size vermesem buna da itiraz edeceksiniz. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ama anladım Sayın Başkan. İç Tüzük öyle emrediyor. Yani ben

bunları söyleyince…
BAŞKAN – Anladım Sayın Tanal da sözü isteyen siz değil misiniz?
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Lehte bana vermeniz lazım, bana.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, ben aleyhte konuşuyorum. Lehte olanın önce konuşması

lazım Sayın Başkan, ne olur.
BAŞKAN – Hayır, konuşmak istemiyorsanız ben lehtekine veririm.
Sayın Günal, buyurun.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ben konuşmak istiyorum ama önce…
BAŞKAN – Oturun yerinize lütfen Sayın Tanal.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, bakın…
BAŞKAN - Yani boş yere Meclisi işgal etmeyin, lütfen…
Sayın Günal, buyurun.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, önce lehte konuşma…
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BAŞKAN – Böyle bir şey olur mu yani?
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, İç Tüzük diyor ki…
BAŞKAN – Tartışmayı açan sizsiniz, ben sizin lehinize olarak size veriyorum önce.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Ya, lehte benim konuşmam lazım Başkan.
BAŞKAN - Bunu fark edemiyorsanız ben ne yapayım, yapacağım bir şey yok Sayın Tanal.

Lütfen…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkanım, bakın, hakaret ediyorsunuz.
BAŞKAN – Hakaret etmiyorum.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, ben aleyhte söz istedim.
BAŞKAN – Tamam, aleyhte söz istediniz.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ama İç Tüzük’te diyor ki: “İlk önce lehte olan konuşur.”
BAŞKAN – Sayın Tanal, siz haklısınız. İkinci defa söz veriyorum size.
Sayın Günal’a veriyorum. Oturun yerinize. Sayın Günal’a veriyorum.
Hayır, ne yapmak istediğinizi anlamadım ki.
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
OKTAY VURAL (İzmir) – Lehte mi aleyhte mi efendim?
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Aleyhte…
BAŞKAN – Yani gerçekten…

VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam)
3.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un söz verme konusunda milletvekilleri

arasında ayrım yaparak taraflı davrandığı, dolayısıyla İç Tüzük hükümlerine uymadığı gerekçesiyle
Başkanlığın tutumu hakkında

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

Aslında Meclis Başkan Vekilinin tavırlarının gerçekten objektif olmasını ben beklerdim. Objektif
davranmamasının başında, biraz önce Büyükşehir Yasa Tasarısı’nı okurken, tekliflerle ilgili orada
benim adımı yine zikretmediniz ama başına baktığınız zaman yine “Mahmut Tanal” ismi vardır.
“Mahmut Tanal” ismini neden telaffuz edemiyorsunuz Sayın Başkan? Yani başından itibaren bu
“Mahmut Tanal” ismi size niye ağır geliyor burada? (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ
sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Tanal, anlaşılan bir sendromdasınız siz yani. Lütfen…
MAHMUT TANAL (Devamla) – Burada, orada gerçekten hangi milletvekili arkadaşlarımız

kanun teklifini yapmış ise bu kanun tekliflerinin tamamının isimlerini okumak lazım. 
İç Tüzük’ümüzün 54’üncü maddesi çalışma günlerinin salı, çarşamba, perşembe günleri

olduğunu belirtir. Saatleri ise 15.00 ile 17.00 arasını belirtir. 
Tüzük’ün 55’inci maddesinin ikinci fıkrası, zorunlu program nedeniyle sürenin uzatılabileceğini

söyler. 
İç Tüzük’ün 1’inci maddesi: “Birleşim o gün için açılan konularla ilgili olur.” Yoksa altı aylık,

bir yıllık, dört yıllık toplu olarak bu çalışma saati ve süresi tanzim edilmez. Bunu gayet rahat.. Çünkü
eğer kanun koyucu bunu yapmak istemiş olsaydı o zaman İç Tüzük’ün 55’inci maddesinin ikinci
fıkrasına ihtiyaç duyulmazdı. Yani, bu anlamda, Sayın Meclis Başkanımızın yaptığı…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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MAHMUT TANAL (Devamla) – …ve iktidar grubunun sayı çoğunluğu nedeniyle yapılan işlem
tamamen hakkın kötüye kullanılmasıdır. Hakkın kötüye kullanılması, her türlü ilişkilerde, her türlü
ortamlarda uygulanır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bu açıdan, Sayın Meclis Başkanı
Vekilinden istirhamım, ne olur hiç olmazsa objektif tavır takınmanızı bekler, saygılar sunarım. (CHP
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Hayhay Sayın Tanal! Bundan sonra dediklerinize harfiyen uyacağım efendim! 
Lehte söz isteyen Mehmet Günal, Mersin Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Antalya Milletvekili efendim. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Antalya Milletvekili, ne Mersin’i! 
OKTAY VURAL (İzmir) – Yani bir sataşma amacıyla mı yapıyorsunuz bunu? Ya Mersin

Milletvekili değil, Antalya.
BAŞKAN – Düzeltiyorum, kusura kalmayın, Antalya Milletvekili.
OKTAY VURAL (İzmir) – Seçmenleri nezdinde şimdi Sayın Milletvekilini ne duruma

düşürdünüz efendim! 
BAŞKAN - Buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ben hakikaten Sayın Oktay Vural’a söz vermenizle ilgili tutumunuzun lehindeyim. Grup başkan

vekillerinin tabii ki bir önceliği var, o grubu temsil ediyorlar.
Ama, şimdi, dönüyoruz, demin aşağıda yaşadığımız tartışma biraz önce, ara vermeden önce de

vardı, dün de yaptık. Bir anda, bakıyorum, henüz gerekçe söylemeden AKP grup başkan vekili olursa
“Buyurun.” diyor, gerekçeyi buraya gelince, biz olunca gerekçe soruyorsunuz. Biz oradan söylüyoruz.
Demin Sayın Şandır’a da söyledi. Ha grup başkan vekillerinin tabii ki önceliği olacak diğer
milletvekillerine göre, grup adına konuşuyorlar ama hakikaten burada ahiret sorgusu derler ya yani
bilmem neyini soruyordu diye onu soruyor bize, oraya “Buyurun.” diyor, sonra biz deyince diyor ki:
“Niye söz almıştın?” Buraya geliyor, buraya geldikten sonra geri gidiyor. 

Şimdi Sayın Başkanım, bu saatten sonra bu dayatmalardan dolayı bunların olduğunu
görüyorsunuz. Sabahleyin baktık yani bana dediniz ki: “Siz 6’ncı sıradasınız, söz alamazsınız.”
Baktım, zaten aleyhte 2 tane var ki öncelikle -arkadaşlarımız o arada dalmış olabilir ama- herkesten
önce ayağa fırlayıp kalkmıştım. Dolayısıyla, o anda nasıl olsa muhalefeti görmediğiniz için bunları
yaşıyoruz yani bizim sözümüze kulak veriyor olsanız kimin önce olduğunu zaten göreceksiniz. O
arada dönüyorsunuz “İktidardan acaba el kaldıran var mı?” diye, “Önce onlara verelim.” Oysa şuraya
çıkıldığı zaman bütün arkadaşlarımız görüyor. Burada kim önce söz istiyorsa… Lehte de
konuşabiliriz. Ben Sayın Tanal’la ilgili tutumunuzun doğru olduğunu düşünüyorum. Sayın Oktay
Vural… Ama ondan sonra da onu dinlemek zorundasınız çünkü milletvekillerinin hepsinin bir
söyleyeceği vardır. Haksız bulursanız “Kusura bakmayın, söz veremem.” dersiniz. El kaldıran
milletvekili isterse İç Tüzük’e göre yerinden de söz isteyebilir, el kaldırarak amacını da söyleyebilir.
Verip vermemek sizin takdirinizde, o ayrıdır. Herkese vermek zorunda değilsiniz ama bizim talebimizi
dinlemek zorundasınız.

Tutumunuz lehinde söz aldım. Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Lehte söz isteyen Sayın Öztürk, Mersin Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkanım, ben de sizin tutumunuzun lehinde söz aldım.

Şöyle ki bugüne kadar yapılagelen hukuksuzluk ve usulsüzlükleri yanıltmıyorsunuz, onu aşmadan
devam ettiriyorsunuz. Aslında bence de doğru yapıyorsunuz. Aksine, burada keyfîliklere son
verirseniz, hukuksuzlukları ortadan kaldırırsanız bir istisna yaratmış olurdunuz! 
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Sayın Başkan, şimdi 63’üncü madde, usul hakkında konuşma var. Burada “Bu yolda istemde
bulunanlar onar dakikadan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok 2’şer kişi söz alır.” Bir
kere daha burada başlarken gene İç Tüzük’ü ihlal ettiniz. Vallahi helal olsun size, size helal olsun!
Yani sizin tutumunuzun aslında bence lehinde ve de aleyhinde konuşmak da zamanla iştigal olmaya
başladı. Ya, burada açık yazıyor yani bu Tüzük. Siz bu Tüzük’ü görmüyor musunuz? “Lehte ve
aleyhte” diyor. Önce lehte olanları vereceksiniz ama kalktınız siz, aleyhte olan adama söz verdiniz. 

Sonra Sayın Başkan, bugün ayın kaçı? 6. Bu AKP grup önerisi az önce burada oylandı mı?
Oylandı. Bu AKP grup önerisi hukuki sonuçlarını hangi andan itibaren doğurur? Kabul edildiği andan
itibaren doğurur. Peki, burada ne diyor? 338 sayılı yasa için “7 Kasım 2012 Çarşamba günü
görüşülecek.” diyor. Eğer siz bunu şimdi görüşürseniz o zaman 91’inci maddeye göre görüşemezsiniz
çünkü bundan önceki alınan Danışma Kurulunda bu 338 sayılı yasanın 91’inci maddeye göre temel
kanun olarak görüşülmesine ilişkin bir Genel Kurul kararı yoktur. Yani, bir yandan öyle alıyorsunuz,
birazını öyle alıyorsunuz, AKP grubunun işine nasıl gelecekse öyle pişirip yemeye veriyorsunuz.
Olmaz böyle bir şey. Ya bugünkü AKP grup önerisini uygularsınız ya bundan öncekini
uygulayacaksınız, o zaman şimdi 91’inci maddeye göre temel kanun olarak bu yasayı görüşemezsiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Yani, bir kere şuna karar vermeniz lazım, bu AKP grup

önerisi şu andan itibaren hukuki sonuçlarını doğruyorsa, 91’e göre görüşme olacaksa, o zaman bunu
yarın başlatmanız lazım.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Bugün ayın 6’sı; 7’si değil. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Evet, aleyhte söz isteyen Nurettin Canikli, Giresun Milletvekili. (AK PARTİ

sıralarından alkışlar)
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; gerçekten

çok büyük hayretle ve üzüntüyle izliyorum bu tartışmaları.
OKTAY VURAL (İzmir) – Biz de sizi izliyoruz. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Daha çok üzüleceksiniz bu şekilde devam ederseniz.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yani, çıkıp bir arkadaşımızın 338 sıra sayılı Kanun

Tasarısı’nın bugün görüşülemeyeceğini söylemesini…
OKTAY VURAL (İzmir) – Memleketi bölme yasasına “Hayır” demek, engellemek gurur verici.

Milletvekillerinin yüzde 50’si, 60’ı zaten bunu bekliyor. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Biz bunu şerefle yapıyoruz 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Yahu “7 Kasım” diyor burada, 7 Kasım… 91’inci maddeye

göre aldığın karar var mı?
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Anlatacağım. 
…gerçekten inanılmaz bir şekilde hayretle ve üzüntüyle izliyorum.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Ya, 91’inci maddeye göre alınan karar var mı?
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bakın, bizim grup önerimiz şu anda onaylandı ve yürürlüğe

girdi.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Yahu, o zaman yürürlüğe girdi ise…
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Anlatacağım, bir saniye bekleyin. Ben sizi dinledim, siz de

beni dinleyin lütfen.
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Daha önceki grup önerimizle bugün için çalışma saati 24.00 olarak belirlenmişti. Biz bugünkü
grup önerimizle 338 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nı 4’üncü sıraya aldık. Şu anda 4’üncü sırada. Bugün
24.00’e kadar çalışırken hangi kurala göre çalışacağız? Sıraya göre çalışacağız, genel hükümlere
göre çalışacağız. Doğru mu? Genel hükümlere göre çalışacağız. Nitekim Sayın Başkan da öyle yaptı,
1’inci sıradan itibaren okumaya başladı…

OKTAY VURAL (İzmir) – Ama çalışmıyorsunuz!
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Şimdi Canikli, önceki karara göre çalışacaksanız o zaman 91’i

uygulayamazsın ya.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …ilk üçte, Hükûmet ve Komisyon olmadığı için 4’üncü

sırada…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Canikli, Hükûmet yoksa niye…
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …338 sıra sayılı Kanun Tasarısı var, onun görüşmelerine

başladık. Bu kadar basit, bu kadar net. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Çalışmıyorsunuz!
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ben hayret ediyorum, yapmayın lütfen. Yani bu Meclisin

mehabetine, ciddiyetine bu yakışmıyor, bu doğru değil. 
OKTAY VURAL (İzmir) – 7’sinden itibaren başlar, 7’sinden itibaren. 
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Komisyon orada oturuyor, Hükûmet orada!
OKTAY VURAL (İzmir) – Bakanlarınız çalışmıyorsa Meclisin suçu ne? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yani eleştirebilirsiniz, yasal engellemeyi yapabilirsiniz

ama bunun kurallara uygun olması gerekir, bunun gerçekten samimi ve ciddi olarak yapılması gerekir.
OKTAY VURAL (İzmir) – Gece yarısı 3’te getirdiniz kanunu. Niye yarım bırakıyorsunuz?
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ama şu ana kadar ortaya çıkan tablo, bunun gerçekten çok

üzüntü verici bir noktaya geldiğini gösteriyor. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Yok, yok, daha beteri var, daha beteri var!
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ben istirham ediyorum, lütfen yapmayın, bu Meclis

hepimizin, bu Meclis hepimizin, hepimizin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
OKTAY VURAL (İzmir) – Ülke hepimizin. Çekin, çekin bu yasayı, çekin!
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Bu ülke hepimizin. Bu ülkeyi bölecek tasarıyı çekin.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, biraz önce söz sıralarını verirken önce aleyhte sonra

lehte, sonra, önce lehte sonra aleyhteyi verdiniz. Bu usulünüzü….
BAŞKAN – Sayın Vural, Sayın Tanal’ın isteği… Ben önce lehtekini verecektim, Sayın Tanal

kendisi istedi, tartışmayı kendisi açtı. Sayın Tanal’a buyurun dedim, “Ben aleyhteyi istedim, önce
lehte verin.” dedi. Sonra kendisi çıktı kürsüye. Benden kaynaklanan bir hadise yok ki.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Milletvekili isteğine göre Meclis mi yönetilir?
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, öyle bir şey olmuş olabilir ama o zaman aleyhte-lehte,

aleyhte-lehte diye devam etmeniz gerekmez miydi?
BAŞKAN – Doğru.
OKTAY VURAL (İzmir) – Yani, bu konuda sizin takdir yetkiniz yok ki.
BAŞKAN – Ama önce… İkinci de, tabii ki, sıraya uymam lazım. Lehte-aleyhte, lehte-aleyhte

olması lazım.
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Önce lehte sonra aleyhtedir.
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BAŞKAN – Evet. Aleyhte verdim, lehte verdim sonra lehtekinden devam ettim tabii ki. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Ama siz aleyhte-lehte, lehte-aleyhte verdiniz.
BAŞKAN – Hayır, üçüncü sıradakine, ona devam ettim. Onun için de tartışma istiyorsanız

buyurun Sayın Vural.
İki dakika veriyorum.
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, şimdi usulün nasıl olması gerektiğini…
BAŞKAN – Ama lütfen bunun başka yolu olması gerekir Sayın Vural. Söyleyeceğiniz ne varsa,

yasa görüşülürken esası üzerinde söylersiniz, maddeler üzerinde söylersiniz.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, ben size bir soru soruyorum. Yaptığınız uygulama

doğru mu değil mi? İç Tüzük’e uygun mu?
BAŞKAN – Hayır benim yaptığım uygulamada şahsım adına herhangi bir şey yok. Sayın Tanal

tartışmayı açtı, “Tutumun hakkında söz istiyorum.” dedi. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, ama kendileri “Lehte olana vereceksiniz önce.” dedi
BAŞKAN - Onun için ben öncelikle söz vermek istedim.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sizi uyardı ya!
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, sizi uyardı, “Lehte olana vereceksiniz.” dedi.  
BAŞKAN – Uyardım, lehtekine verdim ama kendisi geldi Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, eğer, bu konuda usulün böyle uygulanmasının doğru

olmadığını ifade ederseniz, benim için kâfi.
BAŞKAN – Doğru değil tabii ki.
OKTAY VURAL (İzmir) – Doğru değil!
BAŞKAN – Doğru değil, söylüyorum. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Demek ki doğru yönetmek lazım! 
BAŞKAN – Sayın Tanal’la görüştük, konuştuklarımızı duydunuz galiba. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Doğru değil yani! 
BAŞKAN – Sayın Vural, merak etmeyin, sorar öğreniriz, doğruyu öğreniriz yani. “Sorar

öğreniriz.” diyorum.
OKTAY VURAL (İzmir) – Yok, biliyorsunuz da, bildiğinizden eminiz de…
BAŞKAN – Öğreniriz yani şey değil, öğrenmek iyidir. 
Buyurun.
OKTAY VURAL (İzmir) – Evet. Hayır, bununla ilgili, uygulamayla ilgili belki karar

vereceksiniz, usulle ilgili. 
BAŞKAN – Hangisiyle ilgili?
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, usul tartışması açıldı…
BAŞKAN – Tutumumda herhangi bir değişiklik yok, karar veriyorum.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim?
BAŞKAN – Tutumumda herhangi bir değişiklik yok. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Peki… 
Sayın Başkan, bir komisyon raporu, usulüne uygun olarak görüşülüp oradaki sayın

milletvekillerinin iradesi alındıktan sonra tekemmül eder, değil mi? 
BAŞKAN – Evet. 
OKTAY VURAL (İzmir) – İradesi alınmamış, bir çoğunluk iradesinin alınmadığı bir komisyon

raporu geçerli değildir, getirilemez, mümkün değil. 
Bakın, diyor ki: Alt komisyon raporu var. Bu Komisyon raporu 6 madde miydi?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 6+2…
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OKTAY VURAL (İzmir) -  2 tane geçici… Şimdi, diyor ki: “Alt Komisyon raporunun…
…3’üncü maddesinin… …ibaresinin eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir.” Sonra “4’üncü
maddesinin birinci fıkrası, 4’üncü madde olarak… -vesaire, vesaire, vesaire- …kabul edilmiştir.”
diyor. Böyle bir kabul yok ki. 

Komisyonda bulunan değerli milletvekilleri, böyle bir oylama yapıldı mı?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Böyle bir oylama yapılmadı.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Yok öyle bir kabul!
OKTAY VURAL (İzmir) – Yok. Böyle bir oylama yapılmadı. 
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Ben Komisyon üyesiyim, böyle bir oylama

yapılmadı. 
OKTAY VURAL (İzmir)- Dolayısıyla böyle bir oylama yapılmamış, “…kabul edilmiştir.”

şeklinde konulan bir raporun görüşülmesi mümkün olmaz. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Altta imza var, imza! Raporda imza var, imza!
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bakın, rapora bir bakarsanız, gerçekten…
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Böyle bir oylama yapılmadı. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Ve en sonunda diyor ki… 
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Bu maddelerin ihdası için bizim rızamız ve

oyumuz alınmadı. 
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tutanaklarda da yok!
OKTAY VURAL (İzmir) – Bakın, Sayın Başkan, bu konuda “…kabul edilmiştir.” demek

suretiyle Komisyon Başkanı, çoğunluk iradesinin yerine geçmiştir. Dolayısıyla bu raporun
görüşülmesi mümkün değildir.

BAŞKAN – Komisyona da söz vereceğim, sözlerinizi bitirin
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, söylemeye gerek yok Sayın Başkanım. Bakın, istirham

ediyorum, göstereyim.
BAŞKAN – Anladım da Komisyona da söz vereceğim Sayın Vural. Siz konuştunuz.
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Komisyon mu idare ediyor Meclisi?
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Pazar mı burası?
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Pazara çevirdiniz Ünal Bey, oraya çevirdiniz siz. Bu sonuca

katlanacaksınız. Pazara çevirdiniz burayı pazara.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, Komisyon, gündemine hâkimdir. Komisyon

tarafından kabul edilmiştir, altında da Komisyon üyelerinin imzası vardır.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Siz Komisyonda var mıydınız Sayın Canikli?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Vardım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Siz grup başkan vekilisiniz, her şeye de…
Biz oradaydık, sen yoktun.
BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati 22.34
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ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 23.05

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu) 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16’ncı  Birleşiminin Altıncı Oturumunu
açıyorum. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
4.- Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20
Milletvekilinin; Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe
Nedret Akova'nın; Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal; Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 14 Milletvekilinin Benzer
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/690, 2/128, 2/234, 2/289, 2/508, 2/681,
2/786, 2/820, 2/823, 2/892) (S. Sayısı: 338) (Devam)

BAŞKAN – 338 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükûmet yerinde. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Sayın Vural, buyurun. 

IX.- AÇIKLAMALAR (Devam)
4.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 338 sıra sayılı Komisyon Raporu’nun çoğunluk iradesi

alınmadığı için tekemmül etmediğine, usulüne uygun düzenlenmediğine ve Genel Kurulda
görüşülemeyeceğine ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bu rapor da, alt komisyon metni üzerinden irade
oluşmuştur. Dolayısıyla, alt metin üzerinden oluşan iradenin daha sonra ayrı ayrı maddeler itibarıyla
kabul edilmiş olması, doğrudan doğruya zaten Komisyondaki görüşmelerin hilafınadır. Böyle bir
kabul edilme söz konusu değildir maddeler itibarıyla. Komisyon iradesi oluşmuş gibi Komisyon
belirtmiştir. 

BAŞKAN – Maddeleri mi kastediyorsunuz, fıkraları mı?
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim. 
Burada şunu söylüyor, bakın: “Alt komisyon metninin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.”

Değil mi? “1’inci maddesi aynen, 2’nci maddesi aynen, -ondan sonra- 4’üncü maddesi redaksiyon
yetkisi çerçevesinde 4’üncü madde olarak, ikinci fıkrası 5’inci madde olarak kabul edilmiştir.” diyor.
Böyle bir kabul yok ki. Mümkün değil görüşülmesi ve… 

BAŞKAN – Bir de Komisyon Başkanımıza söz verelim, dinleyelim. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, tamam. 
Sayın Başkan, bir de şunu söylemek istiyorum: Bu, komisyon tutanakları. Bakın, tutanakta ne

diyor: “Değerli arkadaşlarım, alt komisyon raporunun maddeleri üzerindeki görüşmeler
tamamlanmıştır. Şimdi, alt komisyon rapor ve metnin ekli listelerle birlikte tümünü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…” 
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Alt komisyon raporu oylanıyor. Oylanan o. Alt komisyon raporu 6 madde, 7 madde neyse, 6+2.
Dolayısıyla Sayın Başkanım, raporun düzeltilmesi gerekiyor. Bu bakımdan, yani mümkün değil.
Bunu Başkanlık olarak Komisyona iade etmeniz İç Tüzük’e göre mümkün mü, bilemiyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım, Komisyon gündemine hakimdir.
OKTAY VURAL (İzmir) – Gündemine hakim de kral mı?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Komisyon üyeleri yeterli çoğunlukla bu konuyu görüşmüşler

ve rapora bağlamışlar, Genel Kurula göndermişler.
OKTAY VURAL (İzmir) – Gündeme mahkûm. Mümkün değil Sayın Başkan. Mümkün değil.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Genel Kurulun iradesi var. Komisyon, Genel Kurul iradesi

üzerinde ipotek mi kuracak!
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Burada, Genel Kurul olarak bu raporu görüşürüz, kabul ya

da reddederiz. Başka bir seçeneğimiz söz konusu olamaz çünkü altında Komisyon üyelerinin geçerli
imzaları vardır. İmza irade demektir. Komisyon üyeleri imza atmakla bu rapordaki iradelerini ortaya
koymuşlardır. Ayrıca…

BAŞKAN – Sayın Canikli, isterseniz yerinizden oturun, sisteme girin. Sayın Tarhan siz de çünkü
sesiniz anlaşılmıyor buradan.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım kaldı ki, muhalefet şerhinin yazıldığı bir ortamda
Komisyon raporu zaten yoktu.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım, bununla ilgili bir usul tartışması açalım. 
BAŞKAN – Evet, usul tartışması açıyorum.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Usulle ilgili değil ki bu İç Tüzük’e aykırı bir durumdan

bahsediyorsunuz.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – İç Tüzük’e  aykırılık söz konusu değil. Genel Kurulun

buradan görüşmeden, görüşmeksizin bir raporu geriye gönderme durumu, talep üzerine yetkisi, hakkı
yoktur Sayın Başkan. Öyle bir şey olabilir mi?

OKTAY VURAL (İzmir) – Usulle ilgili değil ki Sayın Başkan!
BAŞKAN – Sayın Canikli, siz görüşlerinizi bildirin yerinizden efendim, açacağız sistemi.
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) - Sayın Başkan söz verecek misiniz?
BAŞKAN - Tamam Sayın Tarhan, siz de sisteme girin.
5.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, 338 sıra sayılı Komisyon Raporu’nun usulüne

uygun olarak tanzim edildiğine ilişkin açıklaması 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkanım, Komisyon çalışmalarını yapmış, tamamlamış, raporunu tanzim etmiş ve altında

raporun geçerliliğini sağlayacak kadar Komisyon üyesinin imzasıyla Genel Kurula göndermiştir. Bu
hak Komisyonundur. Birlikte, altında imzası olan tüm Komisyon üyelerinindir. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, Komisyon istediği gibi rapor gönderemez.
Komisyon, Galatasaray maçını anlatırsa raporu kabul mü edeceğiz?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Genel Kurul bu raporu görüşerek kabul ya da reddedebilir.
Görüşmeden başka bir yol önerme imkânı kesinlikle yoktur. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – İzin verin Sayın Başkan. 
Yani buradan çıkıp herhangi bir arkadaşımız, “Efendim, bu rapor usulüne uygun değildir,

Komisyona gönderelim…” Sayın Başkan, böyle bir şey olabilir mi, böyle bir irade söz konusu olabilir
mi, komisyonun iradesi bu şekilde ortadan kaldırılabilir mi? Esas gasp o zaman ortaya çıkar.
Komisyonun iradesi çok net bir şekilde ortadadır. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Böyle bir Komisyon iradesi yoktur. 
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NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ayrıca, işte budur, altındadır, Sayın Başkan…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, Komisyon iradesi tutanaklarda var. 
BAŞKAN – Sayın Vural, karşılıklı konuşmayalım. Sayın Canikli konuşsun, Sayın Tarhan’a söz

vereceğim, sonra Sayın Komisyon Başkanımıza. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Komisyon iradesi nasıl oluşur? Komisyon iradesi komisyon

üyelerinin imzasıyla oluşur. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Canikli. 
Sayın Tarhan, buyurun, sizin de görüşlerinizi alalım.
6.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, 338 sıra sayılı Komisyon Raporu’nun çoğunluk

iradesi alınmadığı için tekemmül etmediğine, usulüne uygun düzenlenmediğine ve Genel Kurulda
görüşülemeyeceğine ilişkin açıklaması

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, şimdi, bakıyoruz, burada yasa tekniği
tamamen dışlanmış Komisyonda. Komisyon metni oylandıktan sonra, “redaksiyon” adı altında
milletvekilleri yerine Komisyon Başkanının iradesi esas alınmış. 

Bakın, Sayın Başkan, fıkralara ilişkin tutanaklara bakın, fıkralara ilişkin önergeler oylanmış,
ancak kabul edilen önerge doğrultusunda fıkra oylanmamış. Şimdi, bu Komisyon metni bu hâliyle
görüşülemez. Yani bu tartışmanın içine girersek gerçekten çıkamayız, çok uzun sürer bu görüşmeler,
inanılmaz uzun sürer. O yüzden bu hâliyle görüşülemeyeceğini kabul edin, raporda redaksiyon yetkisi
açıkça kötüye kullanılmış ve usulsüzlük var. Gerekirse tutanakları getirin ve değerlendirin. Bu hâliyle
görüşülemez bu metin. 

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Başkan. 
7.- İçişleri Komisyonu Başkanı Muammer Güler’in, 338 sıra sayılı Komisyon Raporu’nun

usulüne uygun olarak tanzim edildiğine ilişkin açıklaması 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Sayın Başkanım,

İçişleri Komisyonunun (1/690) sıra sayısıyla esas Komisyon olarak görüştüğü söz konusu tasarı,
İçişleri Komisyonunda yapılan görüşmelerde, tasarının 4’üncü maddesi üzerinde önce görüşme
açılmış, bu görüşmede, madde üzerindeki görüşler maddenin tümüne yönelik olarak belirtilmiştir,
ardından madde üzerinde önerge işlemine geçilmiştir, madde üzerinde önerge işlemi her fıkra
üzerinden yapılmıştır, önerge işlemleri tamamlandıktan sonra madde kabul edilen değişlik
önergeleriyle birlikte oylanmış ve kabul edilmiştir. 

Raporumuzda belirtildiği üzere tasarı, kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar
doğrultusunda, kanun yapım tekniğine uygunluğun, kavram ve dil birliğinin sağlanması, fıkralar
hâlinde düzenlenmiş hususların Genel Kurulda maddelerin görüşülme usulüne uygun olarak, ayrı
maddeler olarak düzenlenmesi amacıyla Komisyon Başkanlığımıza verilen yetki kapsamında
redaksiyona tabi tutulmuştur. 

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Nasıl bir redaksiyon bu?
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Evet, redaksiyonun

tutanaklarda kabul edildiği vardır.
EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – 7 madde girip 40 madde çıkan bir redaksiyon!
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Komisyonumuz bu

işlemi gerçekleştirmeseydi zaten Başkanlık, Genel Kuruldaki görüşmelerde fıkraları ayrı madde olarak
işleme tabi tutacaktı. Bu nedenle de yapılan görüşmelerde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını,
Komisyon Raporuyla iradenin belirtilmiş bulunduğunu bilgilerinize sunuyorum efendim.
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HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Başkan, ben Komisyon üyesiyim, söz
istiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bu konu komisyonda mütalaa edilmelidir. Bakın,
Sayın Başkanım, burada 21 Ekim 2012 tarihli tutanakta diyor ki: “Alt komisyon raporunun maddeleri
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.” Alt komisyon raporunun maddeleri 6+2!

BAŞKAN – Evet, Sayın Vural, burada da “Kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve
esaslar doğrultusunda –tutanaktan okuyorum- kanun yapım tekniğine uygunluğun, kanun ve dil
birliğinin sağlanması, fıkralar hâlinde düzenlenmiş hususların Genel Kurulda maddelerin görüşülme
usulüne uygun olarak ayrı maddeler olarak düzenlenmesi amacıyla Komisyon Başkanlığımıza
redaksiyon yetkisi verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…”

OKTAY VURAL (İzmir) – Redaksiyon yetkisi Komisyon metninin oylanması olarak
yapılmamış, doğrudan doğruya “Redaksiyonla birlikte kabul edilmiştir.” diye irade beyan ediliyor.
Rapor…Mümkün değil.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sadece madde metni sırasıyla yapılmasına ilişkin Sayın
Başkan. Redaksiyon yetkisi açık bir şekilde yazılmış.

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – “Alt komisyon rapor
ve metninin” diyoruz efendim, “metninin”. Sayın Başkan…

XI.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 338 sıra sayılı Komisyon Raporu’nun

İç Tüzük’ün 42’nci maddesine uygun olarak hazırlanarak Başkanlığa sunulduğuna, raporun
görüşmelerine devam edilmesinde İç Tüzük’e aykırılık olmadığına ilişkin konuşması

BAŞKAN – Efendim konu anlaşılmıştır. Ben de görüşlerimi bildireceğim.
Evet, sayın milletvekilleri, Komisyon raporunun tekemmül etmemesi nedeniyle meskûr

Komisyon raporunun görüşülmeyeceğine ilişkin itiraza ilişkin tutumumu kısaca açıklamak istiyorum:
Bakanlar Kurulunca 08/10/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan
(1/690) esas numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Başkanlıkça esas olarak havale edildiği
İçişleri Komisyonunca görüşülerek rapora bağlanmış ve Rapor, Başkanlığa 31/10/2012 tarihinde
sunulmuştur.

Komisyon Başkanı Komisyonda yapılan görüşmelerin saati hakkında biraz önce bilgi vermiştir. 
Meclis Başkanlığına, aynı çerçevede, madde içerisinde birden fazla maddede değişiklik yapan

kanun tasarı ve teklifleri zaman zaman sunulabilmektedir. Komisyonların bu maddelerin
görüşülmesinde bugüne kadar farklı usuller benimsedikleri görülebilmektedir. Ancak, tasarı ve
tekliflerin, Genel Kurul görüşmelerinde, bir çerçeve madde içerisinde farklı maddeyi değiştiren her
fıkrası ayrı ayrı birer madde olarak telakki edilmekte ve ayrı ayrı görüşülerek oylanmaktadır.
Komisyon metninin de bir çerçeve madde içerisinde farklı maddeyi değiştiren her fıkrayı ayrı ayrı
birer madde olarak düzenlediği görülmektedir…

OKTAY VURAL (İzmir) – Görüşülmemiş demek ki düzenleme! Bakın, bakın, görüşülmemiş.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır, Genel Kurulda…
BAŞKAN – “…düzenlediği görülmektedir.” evet. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Komisyonda görüşülmedi.
OKTAY VURAL (İzmir) – Görüşülmemiş. Görüşülmediğini itiraf ettiniz. 
BAŞKAN – Komisyon Raporunun İç Tüzük’ün…
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OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, görüşünüz, görüşülmediğini ortaya koymuştur. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Genel Kurulun görüşmelerini söylüyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Efendim, sonucu bir bekleyin.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Buyurun Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Komisyon raporunun İç Tüzük’ün 42’nci maddesine göre hazırlandığı ve

imzalanarak Meclis Başkanlığına sunulduğu değerlendirilmektedir.
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, mümkün değil Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından

gürültüler)
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Nasıl mümkün değil, yapmayın ya! Böyle şey olur mu?
BAŞKAN – Efendim, mümkün değil de geldi bize yani, buraya kadar geldi Sayın Vural!
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tutanak var elinde ya!
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Komisyondan gelen rapor bu. Komisyon göndermiş

raporunu. Komisyon raporu geçerlidir. Komisyonun iradesi oradadır. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Bakın, burada alt komisyon metni oylanıyor. Burada oylama yok.
BAŞKAN – O zaman Sayın Başkan açıklık getirsin ama lütfen…
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, açıklık filan yok, oylama yapılmış. Tutanaklarda…
BAŞKAN – Açıklık getirsin efendim, bunda ne var ki yani?
OKTAY VURAL (İzmir) – Açıklıkla ilgili değil. Komisyon Başkanı…
BAŞKAN – Ne yapmamız gerekiyor, sonucu bir bildireyim de…
OKTAY VURAL (İzmir) – İade edeceksiniz efendim.
BAŞKAN – İade etme yetkimiz yok ki Sayın Vural.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, neyse. Bu konuyla ilgili…
BAŞKAN – Ama iade etme yetkimiz yok ki, onu açıklayacağım.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, nasıl olacak?
BAŞKAN – Müsaade etmiyorsunuz ki, açıklayacağım ben.
OKTAY VURAL (İzmir) – Ya, nasıl açıklayacaksınız? Sayın Başkan…
BAŞKAN – Anladım da Komisyonda yapacaktınız bunu, Komisyon sırasında görüşürken

yapacaktınız.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Görüştük işte, onun için böyle oldu, yoksa 6 madde geçiyordu.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Biz salonda gördük raporu.
OKTAY VURAL (İzmir) – Biz burada raporu gördük. Rapor burada geldi, Komisyon raporu

gelmeden…
BAŞKAN – Ama Komisyona raporu biz nasıl iade edelim? Yolunu gösterin, nasıl iade edeceğiz?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, Komisyon raporu ortadadır, imzalar altındadır

ve geçerlidir. Sayın Başkan, böyle şey olabilir mi? Zorla zorla, böyle bir şey olur mu?
OKTAY VURAL (İzmir) – Müsaade isteyin, Komisyon Başkanı ile gruplar bir araya gelsin,

arkadaşlar bir araya gelsinler...
BAŞKAN – Ben sözlerimi tamamlayayım, ondan sonra yani. 
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Biz bunu görmedik Sayın Başkanım. 
BAŞKAN – Anladım da, Tüzük’ün haricinde, istediğimiz gibi hareket edemeyiz ki biz. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Nasıl edemezsiniz?
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan bakın, burada alt komisyon raporu oylanıyor. Burada,

tutanakta…
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BAŞKAN – Burada tutanaklardan okudum ben de…
OKTAY VURAL (İzmir) – Ben burada istirham ediyorum, alt komisyon…
BAŞKAN – Anladım da Sayın Vural, iade etme gibi bir usulümüz yok ki, böyle bir yetkimiz de

yok yani.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bilemiyorum, İç Tüzük’te olması lazım.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Komisyonun iradesini bir milletvekili geçersiz kılabilir mi

Sayın Başkan? Böyle bir şey olabilir mi?
BAŞKAN – Efendim, sözlerim tamamlansın, ondan sonra tekrar ara  vermeyeceğiz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca da Komisyon raporu, bastırılarak milletvekillerine

dağıtılmış ve Genel Kurulun gündemine girmiştir. Başkanlığımızın da gündeme girmiş bir tasarı ve
teklifi işleme almama yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle Komisyon raporunun görüşmelerine
devam edilmesi İç Tüzük’e aykırılık oluşturmamaktadır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, MHP
sıralarından gürültüler) 

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, hayır, hayır, hayır… Olmaz!
BAŞKAN – Ne yapacağız? İç Tüzük’te olmayan bir şeyi ben nasıl yaparım Sayın Vural. Nasıl

yaparım? Ne yapmam gerekir?
OKTAY VURAL (İzmir) – Böyle bir kanun olur mu ya!
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Zorla mı, kaba kuvvetle mi olacak? 
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Komisyona iade edeceksin Sayın Başkan.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Olur mu öyle şey ya? Kaba kuvvetle, şiddetle mi olacak bu iş?
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Ne alakası var kaba kuvvetle? İç Tüzük’e uygun getireceksiniz.
BAŞKAN – Allah Allah, Sayın Vural, ne yapmamız gerekir? Yetkim olmayan bir şeyi nasıl

göndereyim ben? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, oturmazsınız, oturmayın lütfen.
BAŞKAN – Niye oturmayayım, kim oturacak peki? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Oturmayın, Allah Allah…
BAŞKAN – Olur mu, bunun görüşülmesi lazım. 
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Başkanım, görüşmediğimiz, imzalamadığımız…
OKTAY VURAL (İzmir) – Ya, komisyonun görüşmediği, imzalamadığı bir raporu nasıl

görüşeceksiniz?
BAŞKAN – O zaman usul tartışması açayım, Komisyon da…
OKTAY VURAL (İzmir) – İç Tüzük’le ilgili değil Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Niye? Komisyonda İç Tüzük’e aykırılık iddiası var. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bu, Komisyon raporunda…
BAŞKAN – Sayın Vural, o zaman çözümü nedir? İade edemiyoruz.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, Başkanlık olarak inisiyatif alın, Komisyon Başkanıyla

her gruptan milletvekilleri otursun, bununla ilgili, hususla ilgili bir değerlendirme yapsın. Bu kadar
demokratik bir talebimiz var. 

BAŞKAN – Şimdiye kadar olmayan, usulde olmayan bir şeyi nasıl yapabilirim ben Sayın Vural.
OKTAY VURAL (İzmir) – Yani şunu temin etmeyecekse Başkanlık ne yapacak?
BAŞKAN – Hayır, temin etmeyecek bir şey yok ki, usulde olmayan bir şey. Yani, Tüzük’te şeyi

yok.
OKTAY VURAL (İzmir) – Milletvekillerini çağırın, grup başkan vekillerini çağırın.
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BAŞKAN – Hayır, bizim öyle bir yetkimiz yok. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – İçeriye niye çağırmadınız, hakikaten ya? Ara mı verdiniz,

mikrofon kapandı Sayın Başkanım?
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Başkanım, siz hukukçusunuz, bilmeniz lazım, o yetkiler

verilmemiş ki!
BAŞKAN - Şimdiye kadar hiçbir uygulaması yok, rapor benim meselem değil, Başkanlığın

meselesi değil ki, rapor gelmiş. (MHP sıralarından gürültüler)
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, Meclisin iradesi zorla ortadan kaldırılmaya

çalışılıyor!
OKTAY VURAL (İzmir) – Ne yapacak peki? “Sahte rapor” diyorum. Kanunlar Kararlar, böyle

karar mı verir? 
BAŞKAN – Birleşime on dakika ara veriyorum sayın milletvekilleri. 

Kapanma Saati: 23.21
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YEDİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 23.33

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16’ncı Birleşiminin Yedinci
Oturumunu açıyorum.

338 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz. 
Sayın Vural, tutanaktan okuyorum: 
“Şimdi, değerli arkadaşlarım, ben oylamadan sonra küçük bir teşekkür ve bir değerlendirme de

yapmak istiyorum. Ona da izin verin lütfen, ayrılmayın hemen. 
Değerli arkadaşlarım, alt Komisyon raporunun maddelerinin üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, alt komisyon rapor ve metninin ekli listelerle birlikte tümünü oylarınıza sunuyorum:

Kabul edenler… Etmeyenler…” 
OKTAY VURAL (İzmir) – Güzel, şimdi, bu iradenin burada olup olmadığını bana gösterin,

raporun hangi maddesinde var, hangi sayfasında var? 
BAŞKAN – Efendim, tutanaklarda var. 
Buyurun Sayın…
OKTAY VURAL (İzmir) – “Alt komisyon raporu oylanmıştır, kabul edilmiştir.” diye nerede

var? Çok doğru, buyurun Sayın Başkanım. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ama raporun kendisi öyle Sayın Başkanım. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Varsa Komisyon metninde…
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Kabul edilen kısım buraya dercedilir. 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Başkanım. 

IX.- AÇIKLAMALAR (Devam)
8.- İçişleri Komisyonu Başkanı Muammer Güler’in, 338 sıra sayılı Komisyon Raporu’nun

usulüne uygun olarak tanzim edildiğine ilişkin tekraren açıklaması
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Sayın Başkanım,

raporun 150’inci sayfasında da açıkça ifade edildiği üzere, tasarı metninde fıkralar hâlinde
düzenlenmiş bulunan hususların Genel Kurulda maddelerin görüşülme usulüne uygun olarak ayrı
maddeler hâlinde düzenlenmesi, kanun yapım tekniğine uygun olarak sistematiğin sağlanması
amacıyla Komisyon Başkanlığına verilen redaksiyon yetkisi kapsamında yapılan işlemleri ifade
ediyoruz ve bu yetki kapsamındaki düzenlemeleri açıklıyoruz ve raporumuzu bu şekilde bağlıyoruz. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Bunu biz de söylüyoruz zaten. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Elbette ki bu

düzenleme o sırada yapılacak bir düzenleme değil ki. Siz bize redaksiyon yetkisi verdiniz…
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, hayır. Efendim, bakın…
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – …biz de buna göre

düzenleme yaptık ve getirdik. 
Sayın Başkanım…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bakın, tutanakta…
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
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Ben “Komisyon ve Hükûmet burada mı?” diye sorayım: Evet, burada.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, tutanaktan okudunuz: “Kabul edenler…

Etmeyenler… Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.”
Bu Komisyon metninin alt komisyon metni olarak kabul edildiğine dair raporda bir irade var mı,

yok mu? Bu yoksa, rapor tekemmül etmiş değildir. Yok Sayın Başkanım, yok, raporda yok. Bakın,
152’nci sayfaya bakın. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, yerimden söz alabilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun Sayın Canikli.
9.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, 338 sıra sayılı Komisyon Raporu’nun usulüne

uygun olarak tanzim edildiğine ilişkin tekraren açıklaması
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Biraz önce bu raporda neyin kabul edildiğini okudunuz Sayın Başkanım yani alt komisyon

raporunun değişiklik önergeleriyle birlikte kabul edilmesi oylanıyor ve kabul ediliyor ve o hüküm
bütün olarak bu rapora dercediliyor. Bu raporda gördüğünüz, alt komisyon raporunun tartışılarak,
önergeler çerçevesinde değiştirilerek kabul edilen kısmıdır çok açık bir şekilde. Dolayısıyla, Sayın
Başkanım, Allah aşkına, yani sadece süre geçsin, on ikiyi dolduralım diye, o amaçla… 

OKTAY VURAL (İzmir) – İsterseniz, gelin, Danışma Kurulu kararıyla “sabaha kadar” getirin,
imzalayalım. Hadi…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Tamam, getirelim, imzalayalım.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Çok açık bir şekilde raporda yer almış, irade ortaya

konulmuş, Komisyon üyeleri imzalarını atmışlar ve iradelerini ortaya koymuşlar, Komisyon raporu
gerçekleşmiş, ortaya çıkmış. Bu aşamadan sonra burada Genel Kurulun… Sayın Başkanım, alt
komisyon raporu doğrultusunda görüşmeler tamamlanmış, kabul edilmiş, buraya dercedilmiş.
Dercedilen, kabul edilen, tadil edilen, alt komisyon raporunun içeriğidir. Bu aşamadan sonra Genel
Kurul olarak biz ancak bu rapordaki hususları görüşür, değerlendirir, tartışır, kabul ederiz ya da
reddederiz. Onun dışında, hiçbir şekilde başka bir hüküm, karar alma imkânı yoktur ve İç Tüzük’e
uygun değildir Sayın Başkanım. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Evet Sayın Vural…
OKTAY VURAL (İzmir) – Burada biraz önce okudunuz, “Alt komisyon metni ekleriyle birlikte

kabul edilmiştir.” iradesi. Ben, sadece, alt komisyon metninin ekleriyle birlikte kabul edilmiş bir
Komisyon iradesi var mı yok mu burada, oylama yapılmış mı…

BAŞKAN – Sayın Vural, teşekkür ediyorum.
Tekrar açıklıyorum biraz önceki konuşmamın son cümlesini, son paragrafını: Türkiye Büyük

Millet Meclisi Başkanlığınca da Komisyon raporu bastırılarak milletvekillerine dağıtılmış ve Genel
Kurulun gündemine girmiştir. Başkanlığımızın da gündeme girmiş bir tasarı ve teklifi işleme almama
yetkisi bulunmamaktadır. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, şimdi…
BAŞKAN – Bu nedenle, Komisyon raporunun görüşmelerine devam edilmesinde İç Tüzük’e

aykırılık oluşmayacaktır. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan… Sayın Başkan… Sayın Başkan…
BAŞKAN – Lütfen, Sayın Vural, ama ne yapmamız gerekiyor? Yetkim yok göndermeye, yetkim

olsa göndereceğim.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Başkan, oy vermediğimiz, kabul edilmemiştir. 
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X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
4.- Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20
Milletvekilinin; Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe
Nedret Akova'nın; Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal; Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 14 Milletvekilinin Benzer
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/690, 2/128, 2/234, 2/289, 2/508, 2/681,
2/786, 2/820, 2/823, 2/892) (S. Sayısı: 338) (Devam)

BAŞKAN – Komisyon raporu 338 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. (MHP sıralarından
gürültüler)

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Öyle olmaz! Öyle dayatmayla olmaz o iş! Öyle bizi dinlemeden
yapamazsınız!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, alınan karar  gereğince, bu tasarı İç Tüzük’ün 91’inci maddesi
kapsamında temel kanun olarak görüşülecektir. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkan, Komisyon üyeleri burada.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, kabul edilmemiş bir şeyi nasıl kabul edilmiş

gösterirsiniz? Böyle bir şey yok. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Komisyon üyeleri burada. Bakın, Komisyonun üyeleri burada,

bir dinleyin. 
Sayın Başkan, Komisyon üyeleri burada, soru soruyorlar. 
BAŞKAN - Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi

kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümde yer alan maddeler ayrı ayrı
oylanacaktır. (MHP sıralarından gürültüler)

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakın, yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz!
OKTAY VURAL (İzmir) – Öyle sadece okumakla olmaz, milletvekillerinin iradesi…
BAŞKAN - Tasarının tümü üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Sırrı Süreyya

Önder, İstanbul Milletvekili. (MHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)
OKTAY VURAL (İzmir) – Yok öyle bir şey! Yok öyle bir şey!
BAŞKAN – Sayın Önder, kürsüye buyurun. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum, aleyhinizde söz

istiyorum. Tutumunuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan,  söz istiyorum. 
BAŞKAN – Burada bir İç Tüzük var. Lütfen yani, İç Tüzük hükümlerine göre hareket edilir. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır efendim, usul önce görüşülür. 
(MHP milletvekillerinin Başkanlık kürsüsü önüne toplanmaları)
BAŞKAN – Sayın Önder, Sayın Önder… Sayın Önder, kürsüye buyurun. 
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Böyle kürsüye mi gelinir? Hele bir asayişi sağlayın. 
BAŞKAN - Hayır canım… Ama söz verdikten sonra şey olmaz ki Sayın Önder, lütfen…
OKTAY VURAL (İzmir) – Tutumunuz hakkında söz istiyorum, aleyhinizde söz istiyorum.
BAŞKAN – Tamam, aleyhte yazılsın ama Sayın Önder konuşmayı yaptıktan sonra…
OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhinizde söz istiyorum.
BAŞKAN – Efendim, Sayın Önder’e ben söz verdim.
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Sayın Önder, buyurun siz. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Tutumunuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Lütfen…
OKTAY VURAL (İzmir) – Tutumunuz hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN – E, Sayın Önder’e söz verdim Sayın Vural, yani burada… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Söz istiyorum.
BAŞKAN - Lütfen yani…
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, usul önce görüşülür.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Aleyhte söz istiyorum, aleyhte…
BAŞKAN – Burada bir İç Tüzük var, İç Tüzük hükümlerine göre hareket edeceğiz.
OKTAY VURAL (İzmir) – Öyle bir şey yok ya!
Sayın Başkan, yok öyle bir şey canım!
BAŞKAN – Sayın Önder, lütfen buyurun.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, yok öyle bir şey!
BAŞKAN – Sayın Önder, lütfen buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır… Hayır…
BAŞKAN – Ne demek “Hayır” yani?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Öyle bir şey yok, geçemezsiniz.
BAŞKAN – Çağırarak ne halledeceksiniz ki?
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, yok öyle bir şey! Usul hakkında söz istiyoruz,

tutumunuz hakkında söz istiyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkan, İç Tüzük’ü uygulayın.
BAŞKAN – Ne demek Sayın Günal? Ne yapmak istiyorsunuz yani? Ben İç Tüzük’ü

uyguluyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Başkan, bilmiyorsun, bilmiyorsun İç Tüzük’ü.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – İç Tüzük’e göre verilmiş yetki yok.
BAŞKAN – Yetki olur mu?
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Plan ve Bütçe Komisyonuna göndermek zorundasınız.
BAŞKAN – Benim gönderme yetkim olsa gönderirim. Lütfen…
Sayın Önder, buyurun…
Efendim, iki saatten bu tarafa dinledik. (Gürültüler)
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, alt komisyon raporu oylanmamış.
BAŞKAN – Sayın Önder, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkan, bu yanlış.
BAŞKAN – Ama yetkim olsa göndereceğim.
ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Ara ver, yarın görüşelim Başkan.
BAŞKAN - Sayın Günal, bu doğru bir yol değil.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – O zaman söz verme, konuşmayalım.
BAŞKAN - Ama söz verdim ben…
BDP GRUBU ADINA SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Başkan, asayişi sağla ki

konuşalım.
BAŞKAN – Sayın Önder, buyurun. (Gürültüler)
Lütfen…
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MEHMET GÜNAL (Antalya) – Böyle bir şey olmaz!
BAŞKAN – Ortamı ben germiyorum. Lütfen… Sabahtan bu tarafa, iki saattir… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, siz nasıl raporun hemen görüşülmesine başlarsınız?

(Gürültüler)  
BAŞKAN - Bitmezse bitmez, ne yapalım.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) – AK PARTİ’liler ilk defa can kulağıyla dinliyorlar beni

ama…
BAŞKAN – Ama müsaade edin lütfen Sayın Önder’e. 
Böyle bir usul yok ki arkadaşlar
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, daha usulle ilgili tartışma bitmedi.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir defa usule uygun davranın.
BAŞKAN – Sayın Önder, siz niye konuşmuyorsunuz? Lütfen…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, böyle oldubittilerle olmaz. Tutumunuz hakkında söz

istedim.
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Faşist yönetime hayır!
MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Böyle kürsüyü işgal ederek olur mu?
OKTAY VURAL (İzmir) –  Sayın Başkan… Sayın Başkan… 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, aleyhinde ben söz istiyorum.
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, kürsüye konuşmacı çıkmıştır, lütfen, Başkanlık Divanının

önünü boşaltalım.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkan, biz henüz söz talep ederken siz nasıl konuşmacı

çağırıyorsunuz?
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) –  Sayın Başkan, tutumunuzun aleyhinde söz istiyorum.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum, 63’e göre

tutumunuz hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN – Görüş ve düşüncelerinizi usule uygun olarak…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Olmaz böyle bir şey! Olmaz!
BAŞKAN - …Meclisin mehabetine de gölge düşürmeyecek bir şekilde ifade edelim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Olmaz! Olmaz! Dışarı attır bizi o zaman.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN – Saat on ikiye kadar burada devam edelim o zaman.
OKTAY VURAL (İzmir) – Tutumunuz hakkında söz istiyorum.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Tutanakları isteyin Sayın Başkan.
OKTAY VURAL (İzmir) – Getirin tutanakları.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Karar vereceksiniz inceledikten sonra. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) –   Sayın Başkan, biraz da bizimle ilgilen ya.
ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Ara ver, ara. Bugün git, yarın gel.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) – Sayın Başkan, kürsü güvenliğini sağlayamıyorsunuz,

yerime oturuyorum, sağladığınız zaman çağırın beni.
OKTAY VURAL (İzmir) – Bizi niye dinlemiyorsunuz? Böyle bir şey olur mu ya? 
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sağlasın asayişi, çıkayım konuşayım.
OKTAY VURAL (İzmir) - Saygısızlık etmeyin grubumuza, dinleyeceksiniz bizi. Böyle bir şey

yok, böyle bir şey yok!
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BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisine saygınız olsun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sizin de bize saygınız olsun, milletvekiline saygınız olsun.
BAŞKAN – Benim herkese saygım var, hayır… 
Açıldığından bu tarafa herkese söz verdim yeteri kadar, İç Tüzük’ün sınırlarını da zorladım,

fazla da verdim.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – “Yeteri kadar” ne demek? Yeteri kadar dinlemediniz. Millî

irade nerede?
BAŞKAN – İç Tüzük’ün verdiği kadar.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İç Tüzük’ün muhalefete verdiği her türlü hakkı kullanırız,

bunun tespitini siz yapamazsınız.
BAŞKAN – Hayır, kullanırsınız, ona itiraz…
OKTAY VURAL (İzmir) – Böyle bir şey olur mu ya? Komisyon metni oylanmamış, oylanmış

gibi gösteriliyor.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – “Yeteri kadar” ne demek? Benim sözümü siz mi

sınırlandıracaksınız?
BAŞKAN – Hayır ben değil, İç Tüzük sınırlıyor, ben de “İç Tüzük” dedim zaten.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Olmaz böyle bir şey. Tutanakları getirtin.
BAŞKAN – Ama bunları şahsileştirmeyelim, lütfen, Sayın Korkmaz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkan, Oktay Vural ve ben söz istedik, bakın oraya

yazdılar. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Tutanakları getirtin, karar verin.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Aleyhte söz istedik, usul hakkında tartışma çıktı. Bunu

konuştuktan sonra usul mü olur?
BAŞKAN – Tutanakları istedim, gelecek.
OKTAY VURAL (İzmir) – Böyle bir şey olur mu ya?
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Efendim, buna göre karar vereceksiniz inceledikten sonra.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sizin burada konuşuyor olmanız, bizi yok sayıp “Siz orada

konuşun, ben burada oturayım…” Olur mu öyle bir şey? İtiraz ediyoruz, hâlâ siz burada
oturuyorsunuz.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Tutanakları inceleyip karar vereceksiniz, belki kararınızı
değiştireceksiniz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 23.47
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SEKİZİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 23.59

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16’ncı Birleşiminin
Sekizinci Oturumunu açıyorum. 

Çalışma süremiz tamamlandığından, alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleriyle
komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 7 Kasım 2012 Çarşamba günü saat 14.00’te
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 24.00
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XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Akköy 2’nci HES Projesi nedeniyle yöre
halkının yaşadığı mağduriyete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın
cevabı (7/9426)

– 566 –

murat 369

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 567 –

murat 370-371

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 568 –

murat 371–372

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 569 –

murat 372–373

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



2.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Soma Elektrik Üretim AŞ. ’ye hizmet veren bir özel
güvenlik firması ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın
cevabı (7/9431)

– 570 –

murat 374

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 571 –

murat 375

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 572 –

murat 376

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



3.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde merkezdeki bir beldede yaşanan elektrik
kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/10016)

– 573 –

murat 377-378

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 574 –

murat 379

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 575 –

murat 380

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 576 –

murat 381

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, elektrik dağıtım şirketlerinin sokak ve caddeleri
aydınlatmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı
(7/10017)

– 577 –

murat 382

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 578 –

murat 383-384

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 579 –

murat 384-385

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



5.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan mağduriyete
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/10019)

– 580 –

murat 386

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 581 –

murat 387–388

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



6.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’nın Patnos ilçesinde elektrik kesintileri nedeniyle
yaşanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı
(7/10020)

– 582 –

murat 389

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 583 –

murat 390-391

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 584 –

murat 392

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



7.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın
cevabı (7/10023)

– 585 –

murat 393

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 586 –

murat 394–395

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



8.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Ödemiş ilçesindeki çiftçilerin elektrik
borçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/10025)

– 587 –

murat 396

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 588 –

murat 397

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 589 –

murat 398

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



9.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, cemaat vakıflarına belirli koşullarda mallarının iadesini
öngören kanun değişikliğinin uygulanmasıyla ilgili verilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/10377)

– 590 –

murat 399

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 591 –

murat 400-401

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



10.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Anadolu Ajansının para karşılığı bazı
firmaların faaliyetlerini haber yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/10413)

– 592 –

murat 402

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 593 –

murat 403

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 594 –

murat 404

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



11.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısının Türkiye’de
kalmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/10461)

– 595 –

murat 405

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 596 –

murat 406

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 597 –

murat 407

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



12.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, İstanbul’da Ortadoğu’da barış için dinî liderin
katılımıyla gerçekleşen toplantıya ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun cevabı (7/10490)

– 598 –

murat 408

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 599 –

murat 409

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 600 –

murat 410

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 601 –

murat 411

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



13.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan
taşınmaz satışıyla ilgili verilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın cevabı (7/10491)

– 602 –

murat 412

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 603 –

murat 413

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 604 –

murat 414

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 605 –

murat 415

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 606 –

murat 416

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 607 –

murat 418

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 608 –

murat 648

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 609 –

murat 419

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 610 –

murat 420

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



14.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, bir işadamıyla yaptığı görüşmeye ilişkin
Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/10502)

– 611 –

murat 421

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 612 –

murat 422

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 613 –

murat 423

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



15.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Türk Dil Kurumunun internet sitesinde yer alan
Güncel Türkçe Sözlükteki kavram tanımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç’ın cevabı (7/10505)

– 614 –

murat 424

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 615 –

murat 425

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 616 –

murat 426

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 617 –

murat 427

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



16.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TRT’de yayımlanan programlar ile ilgili RTÜK’e
yapılan şikâyetlere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/10508)

– 618 –

murat 428

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 619 –

murat 429

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 620 –

murat 430–431

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 621 –

murat 432

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



17.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, terörle mücadeleyle ilgili bir açıklamasına ilişkin
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/10509)

– 622 –

murat 433

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 623 –

murat 434

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 624 –

murat 435

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



18.- Samsun Milletvekili A.Haluk Koç’un, istihbarat birimleriyle terör örgütü arasında
görüşmeler yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/10511)

– 625 –

murat 436

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 626 –

murat 437-438

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



19.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, MİT ile PKK’nın görüşme yaptığı
iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/10512)

– 627 –

murat 439

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 628 –

murat 440-441

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



20.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TMSF’nin bir banka sahibine farklı muamelede
bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/10514)

– 629 –

murat 442

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 630 –

murat 443

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 631 –

murat 444

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 632 –

murat 445

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



21.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kilez Deresi’ndeki kirliliğe ve çevresindeki firmaların
atık denetimine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/10580)

– 633 –

murat 446

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 634 –

murat 447

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012

01 Kasım  2012



– 635 –

murat 448

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



22.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, yabancılara gayrimenkul satışına ilişkin sorusu ve Çevre
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı  (7/10583)

– 636 –

murat 449

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 637 –

murat 450-451

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 638 –

murat 452

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



23.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, uluslararası toplantılara katılan resmî heyetlerin
bilgi seviyeleri ve kıyafetleri ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun cevabı (7/10592)

– 639 –

murat 453

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 640 –

murat 454- 455

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



24.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası atanan kişilere ve bu
kişilere diplomatik pasaport verilmesine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun
cevabı (7/10594)

– 641 –

murat 456

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 642 –

murat 457

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 643 –

murat 458

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



25.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, benzin ve motorine yapılan zamlara ve ülkemizin petrol
ithalatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/10600)

– 644 –

murat 459

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 645 –

murat 460

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 646 –

murat 461

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



26.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılından günümüze taahhüt edildiği halde
alınmayan doğal gaz için ödenen meblağa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı  (7/10603)

– 647 –

murat 463

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 648 –

murat 464

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



27.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Malatya’daki NATO füze savunma sistemi radarıyla
ilgili radyasyon testi yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı (7/10604)

– 649 –

murat 465–466

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 650 –

murat 467

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



28.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Bakanlık personelinin tayin işlemlerinde yaşanan
sorunlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/10630)

– 651 –

murat 468

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 652 –

murat 469

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 653 –

murat 470

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



29.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bakanlık’ta yapılan bazı atamalara ilişkin sorusu ve
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/10631)

– 654 –

murat 471

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 655 –

murat 472

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 656 –

murat 473

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



30.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’ın Muradiye ilçesindeki halk kütüphanesinin ne
zaman açılacağına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı  (7/10705)

– 657 –

murat 474–475

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 658 –

murat 476

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



31.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, başta Lim Manastırı ve Adır Adası olmak üzere Van’daki
tarihî yapıtların restorasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı
(7/10706)

– 659 –

murat 477

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 660 –

murat 478

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 661 –

murat 479

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 662 –

murat 480-481

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



32.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da turizmin geliştirilmesine ilişkin
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/10708)

– 663 –

murat 482

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 664 –

murat 483–484

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 665 –

murat 485-486

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 666 –

murat 486-487

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



33.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Tokat ilinin kentsel dönüşüm kapsamına alınmamasına
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/10904)

– 667 –

murat 488

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 668 –

murat 489–490

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



34.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, İstanbul’un Fatih ilçesindeki Sulukule Yenileme Projesi’ne
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/10905)

– 669 –

murat 491

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 670 –

murat 492

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 671 –

murat 493

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012

06 Kasım 2012



– 672 –

murat 494

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 673 –

murat 495–496

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



35.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkılacağı iddia edilen bazı kamu binalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın cevabı (7/10907)

– 674 –

murat 497

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 675 –

murat 498

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012

05 Kasım 2012



– 676 –

murat 499

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



36.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, MİT ile PKK yöneticileri arasında Oslo’da yapıldığı
iddia edilen görüşmeye dair bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
cevabı (7/10982)

– 677 –

murat 500

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 678 –

murat 501–501-(2)

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



37.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Adalet ve Kalkınma Partisinin 4’üncü Büyük
Kongresi’ne bazı gazetelerin muhabir ve yazarlarının alınmamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/11032)

– 679 –

murat 502

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 680 –

murat 503-504

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki taş ve maden ocağı işletmeleri için
yapılan başvurulara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/11067)

– 681 –

murat 505-506

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012

06 Kasım 2012



– 682 –

murat 507

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 683 –

murat 508

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında TOKİ’ye devredilen
arazilere ve TOKİ tarafından yapılan projelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın cevabı (7/11068)

– 684 –

murat 509

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 685 –

murat 510

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012

05 Kasım 2012



– 686 –

murat 511

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 687 –

murat 512

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 688 –

murat 513

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 689 –

murat 514

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 690 –

murat 515

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 691 –

murat 516

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 692 –

murat 517

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 693 –

murat 518

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 694 –

murat 519

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 695 –

murat 520

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 696 –

murat 521

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 697 –

murat 522

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 698 –

murat 523

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



40.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Afyonkarahisar Valisinin 1983-1984 yıllarında
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışıp çalışmadığına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/11070)

– 699 –

murat 524

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 700 –

murat 525

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012

01 Kasım 2012



– 701 –

murat 526

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



41.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında Bakanlık bünyesinde
kiralama yoluyla hizmet veren binalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın
cevabı (7/11073)

– 702 –

murat 527–528

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 703 –

murat 529

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 704 –

murat 530

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



42.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında Bakanlık bünyesinde
kiralama yoluyla hizmet veren binalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
(7/11126)

– 705 –

murat 531–532

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 706 –

murat 533

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



43.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında Bakanlık bünyesinde
kiralama yoluyla hizmet veren binalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun
cevabı (7/11204)

– 707 –

murat 534–535

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 708 –

murat 536

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 709 –

murat 537

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



44.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ülkemizde sığınmacı olarak bulunan Iraklı bir
yetkiliye ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/11278)

– 710 –

murat 538

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 711 –

murat 539

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 712 –

murat 540

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 713 –

murat 541

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı
birimlerinde yapılan protokol harcamalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer
Çağlayan’ın cevabı (7/11279)

– 714 –

murat 542

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 715 –

murat 543

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 716 –

murat 544-545

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



46.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, Irak’ın kuzeyi ile gerçekleşen ticari faaliyetlerimize
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/11280)

– 717 –

murat 546

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



– 718 –

murat 547–548

TBMM B: 16 6 . 11 . 2012



TÜRKÝYE BÜYÜKMÝLLETMECLÝSÝ

GÜNDEMÝ
DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 3

16 NCI BÝRLEÞÝM
6 KASIM 2012 SALI

SAAT: 15.00

KISIMLAR

EGEMENLÝK KAYITSIZ ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR

BAÞKANLIÐIN GENEL KURULA SUNUÞLARI

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÝÞLER

SEÇÝM

OYLAMASI YAPILACAK ÝÞLER

MECLÝS SORUÞTURMASI RAPORLARI

GENEL GÖRÜÞME VE MECLÝS ARAÞTIRMASI
YAPILMASINA DAÝR ÖNGÖRÜÞMELER

SÖZLÜ SORULAR

KANUN TASARI VE TEKLÝFLERÝ ÝLE
KOMÝSYONLARDAN GELEN DÝÐER ÝÞLER

1

2

3

4

5

6

7

8



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 Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması,
Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak
seçimlerin her gün yapılması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 4/10/2011 tarihli 2 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- 287 ve 280 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi,
287 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 ve 2 dahil

olmak üzere 8 ila 13 üncü maddelerden,
280 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün 9 uncu maddeye bağlı birinci,

ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Geçici Madde 1 dahil olmak üzere 8 ila 11 inci maddelerden,
oluşması önerilmiştir.
(Genel Kurulun 19/6/2012 tarihli 121 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

GRUP ÖNERİLERİ
1.- 156 Sıra Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin İçtüzüğün 91 inci

maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila 9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 10 ila 18 inci
maddelerden oluşması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 31/1/2012 tarihli 58 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- Genel Kurulun;
Haftalık çalışma günlerinin dışında 9, 10, 11 ve 12 Kasım 2012 Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerinde, Gündemin

“Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işleri görüşmek üzere saat 14:00’te
toplanması,

6 ve 7 Kasım 2012 Salı ve Çarşamba günkü birleşimlerinde Sözlü Sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek
Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi;

13, 20 ve 27 Kasım 2012 Salı günkü birleşimlerde 1 saat Sözlü Soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının
görüşülmeyerek Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin
görüşülmesi;

14, 21 ve 28 Kasım 2012 Çarşamba günkü birleşimlerinde Sözlü Soruların görüşülmemesi;
Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24:00’te günlük programların tamamlanamaması halinde günlük programların

tamamlanmasına kadar;
6 Kasım 2012 Salı günkü Birleşiminde 15:00 - 24:00 saatleri arasında;
7, 8, 9, 10, 11 ve 12 Kasım 2012 günkü birleşimlerde 14:00 - 24:00 saatleri arasında;
13, 20 ve 27 Kasım 2012 Salı günkü birleşimlerinde ise 15:00 - 20:00 saatleri arasında;
14, 15, 21, 22, 28 ve 29 Kasım 2012 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14:00 - 20:00 saatleri arasında;
çalışmalarına devam etmesi,
239 ve 240 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi;
239 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 30 uncu maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1, 2, 3,

4 ve 5 dahil olmak üzere 31 ila 54 üncü maddelerden,
240 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 30/10/2012 tarihli 13 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTILARI
* Plan ve Bütçe Komisyonu

6.11.2012 Salı - Saat: 10.00
7.11.2012 Çarşamba - Saat: 10.00
8.11.2012 Perşembe - Saat: 10.00

* Dilekçe-İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu
6.11.2012 Salı - Saat: 15.15

* Çevre Komisyonu
6.11.2012 Salı - Saat: 15.30

* Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
7.11.2012 Çarşamba - Saat: 10.30

* Dışişleri Komisyonu
7.11.2012 Çarşamba - Saat: 11.00

* Milli Savunma Komisyonu
7.11.2012 Çarşamba - Saat: 11.00

* Meclis Araştırması Komisyonu
(Sağlık Çalışanlarına Şiddet)
7.11.2012 Çarşamba - Saat: 12.00



TÜRKÝYE BÜYÜKMÝLLET MECLÝSÝ GÜNDEMÝ
16 NCI BÝRLEÞÝM 6 KASIM 2012 SALI SAAT : 15.00

1 _ BAÞKANLIÐIN GENEL KURULA SUNUÞLARI

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın; 13/06/1952 Tarihli ve 5953 Sayılı Basın Mesleğinde
Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/303) İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi

2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÝÞLER

�

3 _ SEÇÝM

�

4 _ OYLAMASI YAPILACAK ÝÞLER

�

5 _ MECLÝS SORUÞTURMASI RAPORLARI

�
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_
  GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

16 NCI  BİRLEŞİM 

 

– 4 – 

1. - İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Kağıthane ve 

Ayamama dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda 

adı geçen derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1)  

2. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 22 Milletvekilinin, spor sektöründeki siyasi baskı 

iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

3. - İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 23 Milletvekilinin, Türkiye’de siyanür ve benzeri 

kimyasal maddeler kullanılarak yapılan madencilik faaliyetlerinin neden olduğu çevre kirliliğinin ve 

olası kirlilik tehditlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

4. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 19 Milletvekilinin, Konya Ovası Projesi’nin (KOP) 

revize edilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

5. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem 

İnce’nin, Yalova’daki mevcut ve kurulması planlanan sanayi tesislerinin çevreye etkisinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/5) 

6. - Antalya Milletvekili Menderes Mehmet Tevfik Türel ve 23 Milletvekilinin, turizm 

potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

7. - Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba ve 22 Milletvekilinin, jeotermal kaynakların enerji 

ve turizm yönünden daha verimli kullanılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

8. - Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ve 21 Milletvekilinin, üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık 

sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

9. - Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ve 26 Milletvekilinin, boşanma olaylarının ve 

sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

10. - Antalya Milletvekili Sadık Badak ve 24 Milletvekilinin, seracılık faaliyetlerinin 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

11. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 21 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 

pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

12. - İzmir Milletvekili Erdal Kalkan ve 23 Milletvekilinin, balıkçılığın sorunları ve çözüm 

yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

13. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi ve 

pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

14. - İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 19 Milletvekilinin, Riva Deresi ve 

havzasındaki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14)  
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15. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarındaki tarikat 

örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

16. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/16) 

17. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, İstanbul’daki su 

havzalarının araştırılarak havzaların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)  

18. - Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 23 Milletvekilinin, Uludağ’ın doğal ve tarihî 

zenginliklerinin korunması, değerlendirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

19. - Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 25 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi 

hastalığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

20. - Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan ve 25 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 

çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

21. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, Mersin-Akkuyu’da kurulması 

planlanan nükleer santralin başta insan ve hayvan sağlığı ile gıda üzerindeki etkileri olmak üzere tüm 

etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

22. -  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, tahıl ürünlerinin üretim 

ve tüketiminin planlanmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

23. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 

barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23)  

24. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, su kaynakları 

potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

25. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel’in 

özelleştirilmesinden kaynaklanan sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

26. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 28 Milletvekilinin, muhtarların sosyal ve 

ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)  

27. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, belediyelere aktarılan 

ödeneklerin hizmette eşitliğin sağlanması açısından adil ve dengeli tahsis edilmesi için alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

28. -  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, baz istasyonlarının 

insan sağlığına ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

29. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdam 

sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/29)  
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30. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, alışveriş merkezlerinin 

geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30)  

31. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, GAP kapsamında 

yapılması planlanan sulama projelerinin tamamlanmama nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31)  

32. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, kamudaki taşeron şirket 

uygulamasının işçilerin hak ve özgürlüklerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)  

33. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı içki üretimi ve 

satışının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

34. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, mevsimlik tarım 

işçilerinin ilköğretim çağındaki çocuklarının eğitime devam sorununun araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

35. -  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, İstanbul’daki içme ve 

kullanma suyuna karışan kimyasal atıklar nedeniyle oluşan çevre sorununun araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

36. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, sulama birliklerinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

37. - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 

özelleştirilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37)  

38. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, ormanların korunması 

konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/38)  

39. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 28 Milletvekilinin, zihinsel özürlü 

çocukların eğitiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39)  

40. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün kısıtlanması ve 

Oda TV ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40)  

41. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, faili meçhul siyasi cinayetlerin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/41)  

42. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile harp ve 

vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42)  

43. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 24 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/43) 

44. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, taksici esnafının 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 
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45. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, özel güvenlik 

sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)  

46. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 

kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46)  

47. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, taş ocaklarının yol 

açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)  

48. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/48)  

49. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, süt üreticilerinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/50)  

50. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, ortaöğretim 

sistemindeki aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

51. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, mermercilik sektörünün 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

52. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, orman yangınlarının 

nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

53. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, küresel ısınmanın ülkemize 

etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

54. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım 

işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

55. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, İstanbul’da depremle 

ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56)  

56. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

57. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, Alevilerin inanç ve kültürlerini 

yaşamakta karşılaştıkları sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

58. - Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 21 Milletvekilinin, ÖSYM tarafından düzenlenen 

sınavlara giren öğrencilerin kişisel bilgilerinin gizliliğinin sağlanması için alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59)  

59. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, İstanbul’un trafik 

sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/60)  
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60. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 21 Milletvekilinin, Tuz Gölü ile ilgili çevre 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

61. - Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin, toplumsal olaylarda kullanılan 

gaz bombasının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62)  

62. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 

kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63)  

63. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, futbol kulüplerinin 

yönetimini düzenleyen mevzuattan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

64. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, Doğu Anadolu Fay 

Hattı ile ilgili çalışmaların incelenmesi ve olası depremlere karşı alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65)  

65. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 23 Milletvekilinin, su kaynaklarının potansiyelinin 

tespit edilerek korunması ve bilinçli kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66)  

66. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 20 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/67) 

67. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin futbol kulüplerinin 

ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68)  

68. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, usta öğreticilerin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/69)  

69. - Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 Milletvekilinin, Tekirdağ sahillerindeki kirlilik 

sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

70. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 Milletvekilinin, Marmara Denizi’nde kirlilikten 

kaynaklanan sorunların ve kirliliğin çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)  

71. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, başta okulların fiziki 

eksiklikleri ile öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumları olmak üzere milli eğitim sistemindeki 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/72)  

72. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, okullarda yaşanan 

şiddet olayları ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

73. - İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve 25 Milletvekilinin telefon dinlemelerinin araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74)  

74. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile 

harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75)  
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75. - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip 

Kaplan’ın, basın özgürlüğünün sağlanması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

76. - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip 

Kaplan’ın, tüketici hakları alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

77. - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip 

Kaplan’ın, 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 (10/78) 

78. - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip 

Kaplan’ın, yargı bağımsızlığı ile yargı sistemine ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

79. - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip 

Kaplan’ın, enerji sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

80. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmenlerin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

81. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

82. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, ceza infaz kurumları ve 

tutukevleri personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)  

83. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, Çıldır Gölü’nde meydana gelen 

kirliliğin sebepleri ve çözümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84)  

84. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et 

sektörlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

85. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/86)  

86. - Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 20 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

87. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 20 Milletvekilinin, Van ve çevresindeki tarım ve 

hayvancılığa ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

88. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, çocuk ve gençlerde madde 

bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

89. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 20 Milletvekilinin, 1930 yılında Van’ın Erciş ilçesindeki 

Zilan bölgesinde yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

90. - Adana Milletvekili Ali Halaman ve 22 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/91) 
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91. - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, füze savunma sistemi kapsamında 

Malatya-Kürecik’te konuşlandırılması planlanan radar sistemi konusunda bir genel görüşme 

açılmasına ilişkin önergesi (8/5)   

92. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et sektöründe 

yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92)  

93. - İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 22 Milletvekilinin, özürlülerin istihdamındaki 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

94. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen 

adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

95. - Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 Milletvekilinin, Muğla’da yapılması planlanan 

HES projelerinin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

96. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/96) 

97. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, tutuklu gazetecilerin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

98. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 24 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

99. - Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 19 Milletvekilinin, Antalya’nın Serik ve Aksu 

ilçelerinde yaşanan sel felaketinin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

100. - Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, sel felaketlerinin araştırılması ve sel riski 

taşıyan alanların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

101. -Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, başta eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 

ölümü olmak üzere bazı şüpheli ölüm olaylarının ve faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

102. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, JİTEM ve 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması  açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

103. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, taksicilerin ve 

diğer şoför esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

104. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, siyasi partiler 

ve seçim sistemi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104)  

105. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, enerji 

politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/105)  

106. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Genel Bilgi 

Toplama (GBT) işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106)  
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107. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, kömür üretimi 

ve ticaretindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107)  

108. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Roman 

vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109)  

109. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, balıkçılık 

sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110)  

110. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, GAP 

Bölgesi’ndeki işsizlik ve yoksulluğun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111)  

111. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, şeker 

fabrikalarının özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112)  

112. - Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, TSK’da yaşanan şüpheli asker 

ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/114)  

113. - Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

114. - Bingöl Milletvekili İdris Baluken  ve 21 Milletvekilinin, Bingöl-Karlıova’da bir köy 

korucusunun öldürülmesi sonucu meydana gelen şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

115. - Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli ve 27 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

116. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 22 Milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre 

sorunlarının ve özellikle Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

117. - Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Sivas’ta meydana gelen 

elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

118. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 

özelleştirilmesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

119. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci esnafının 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

120. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, muz üreticilerinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/123) 

121. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/124) 

122. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Kütahya ETİ Gümüş Anonim 

Şirketi Gümüş Üretim Tesislerindeki siyanür kullanımının insan sağlığı ve çevreye olan etkilerinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/125) 
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123. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, başta büyük şehirlerde olmak 

üzere şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

124. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Mersin’deki tarım ürünleri 

yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

125. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

126. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, tarihi eserlerin korunmasında 

ve müze yönetiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

127. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, İstanbul’un sosyal ve ekonomik 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

128. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye 

etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

129. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Eber Gölü’ndeki çevre 

kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

130. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Tokat’taki çiftçilerin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/133)  

131. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Simav’da meydana gelen depremin 

yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134)  

132. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerindeki ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135)  

133. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve 19 Milletvekilinin, Çatalca’nın Çiftlikköy, 

Karacaköy ve Binkılıç Mahallelerinde ormancılık faaliyetleriyle iştigal eden halkın sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/137)  

134. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarındaki 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/138)  

135. - İstanbul Milletvekili Faik Tunay ve 25 Milletvekilinin, su kaynaklarının korunması  

konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/139)  

136. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, TÜFE’nin 

hesaplanmasında dikkate alınan mal ve hizmet sepetini oluşturan bileşenlerin araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140)  

137. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 Milletvekilinin, bağcılık sektörü ve üzüm 

üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 
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138. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, şehit yakınları ve gazilerin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

139. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/143)  

140. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, erozyon ve çölleşmenin 

nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/144)  

141. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı atık 

ve atık su yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145)  

142. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/146)  

143. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/147)  

144. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, emeklilerin ekonomik 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/148)  

145. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, uzman erbaşların sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/149)  

146. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, Batı Trakya Türk azınlığının 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/150)  

147. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, özel hastanelerin sorunlarının 

ve bu sorunlara yol açan etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152)  

148. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu sorununun 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/153)  

149. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımının 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/154)  

150. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, deniz taşımacılığı sektöründeki 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/161)  

151. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin yarattığı 

fırsat eşitsizliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162)  

152. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, küçükbaş hayvan 

yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163)  
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153. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/164)  

154. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, taklit mal üretimi ve satışı 

sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/165)  

155. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, tekstil sektörünün sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/166) 

156. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki madencilik 

faaliyetlerinin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/167) 

157. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Aksaray ilinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi  (10/168) 

158. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, tarım sektöründe lisanslı 

depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/169) 

159. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, hakim ve savcıların özlük 

haklarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/170)  

160. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, basın çalışanlarının çalışma 

şartlarının iyileştirilmesi ve basın özgürlüğünün sağlanması için alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171)  

161. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Kastamonu ilinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/172)  

162. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 

ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/173)  

163. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/174)  

164. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, yangın söndürme uçak ve 

helikopterlerinin kiralanması için yapılan hizmet alım ihaleleriyle ilgili sorunların araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

165. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, termik santrallerin çevreye 

verdikleri zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

166. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, kalsit üretiminde yaşanan 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

167. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, çiftçilerin elektrik borçları ve 

aylık fatura uygulamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

168. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, kamuda çalışan taşeron 

işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 
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169. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, aile yapısını olumsuz etkileyen 

şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

170. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, su kaynaklarının potansiyelinin 

tespit edilerek korunması ve bilinçli kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

171. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/188) 

172. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, et üretimindeki azalışın ve et 

fiyatlarındaki yükselişin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

173. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, başta iş kazaları sonucu 

yaşanan işçi ölümleri olmak üzere tersane işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

174. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 

sektöründeki sorunlar ile bunların çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

175. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 20 Milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarındaki 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

176. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 21 Milletvekilinin, eğitim fakülteleri mezunlarının 

istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 
177. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerindeki tutuklu ve 

hükümlülerin sağlık sorunları ile meydana gelen insan hakları ihlallerinin araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

178. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, HES projelerinin çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

179. -  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, başta kayıt dışı plaka 

edinimi ve korsan taksicilik olmak üzere taksici esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/196)  

180. -  Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, Manisa ilinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/197) 

181. -  Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 23 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/198)  

182. -  Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 23 Milletvekilinin, başta Manisa’daki tarımsal 
sulama sorunu olmak üzere su kaynaklarındaki azalışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199)  

183. -  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, şeker pancarı üreticilerinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/200)  

184. -  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve 19 Milletvekilinin, MHP’li belediyelere yönelik 
baskı ve yıldırma politikası izlendiği iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201)  

185. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/202) 
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186. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kanser hastalığının boyutlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/203) 

187. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, hormonlu, katkı maddeli ve 
genetiği değiştirilmiş gıdaların insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204)  

188. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

189. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki 
artışın çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

190. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, engellilerin ve engelli 

yakınlarının karşı karşıya oldukları sosyolojik ve psikolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

191. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, öğretmen atamaları ile ilgili 

haksızlık ve usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

192. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, patates üreticilerinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

193. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, Boğaziçi’ndeki kaçak ve çarpık 
yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

194. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, gıda güvenliğinin sağlanması 

açısından tarım politikalarının ve tarım arazilerinin durumunun araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

195. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Saros Körfezi’nin doğal 
yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

196. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, başta yaşanan intihar olayları 

olmak üzere 4/C statüsünde çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

197. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, işsizlik ve buna bağlı olarak 
gelişen iç göç sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

198. - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, Hrant Dink cinayetiyle ilgili bazı 

hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

199. - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, terör eylemlerinin önlenmesi 
konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/216) 

200. - Niğde Milletvekili Doğan Şafak ve 24 Milletvekilinin, Akkaya Baraj Gölü’ndeki su 

kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

201. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu Çaldağı 

bölgesindeki madencilik faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

202. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 20 Milletvekilinin, Gediz Nehri’ndeki kirliliğin 

nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 
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203. - Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 26 Milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/220) 

204. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, doğal afet yönetim 
politikasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

205. - İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve 21 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/222) 

206. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Erzurum H Tipi 
Kapalı Cezaevi yönetimine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

207. - Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve 21 Milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının 

doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

208. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/225) 

209. - İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu ve 38 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin 

nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

210. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, medyanın ayrımcı 
yaklaşımının ve medyadaki nefret söyleminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

211. - Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, TOKİ’nin uygulamalarına 

yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

212. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’daki hava 
kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 

213. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 37 Milletvekilinin, belde belediyelerinin 

kapatılmasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

214. - Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 21 Milletvekilinin, işçi sağlığı ve güvenliği 
konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

215. - Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 21 Milletvekilinin, 17 Ağustos 1999 Depremi’nden 

sonra getirilen vergilerin kullanımının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi (10/232) 

216. - Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 38 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/233) 

217. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve 29 Milletvekilinin, Mahkeme Yönetimi Sisteminin 

Desteklenmesi Projesinin ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

218. - Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 20 Milletvekilinin, şehit yakınları ve gaziler ile 

harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/235) 

219. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 24 Milletvekilinin, yerfıstığı 

üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 
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220. - Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 19 Milletvekilinin, Hatay ilinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/241) 

221. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 24 Milletvekilinin, yaylacılık 
konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

222. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, noterlik hizmetlerinin 

ücretlendirilmesi ve noterlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) 

223. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, çocuk 
evlilikleri sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

224. - Muş Milletvekili Demir Çelik ve 21 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/245) 

225. - Adana Milletvekili Murat Bozlak ve 21 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

226. - Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır ili bütçesinin 

onaylanmaması sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 

227. - Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 21 Milletvekilinin, 17 Ağustos 1999 depreminden 

sonra getirilen vergilerin kullanımının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/248)  

228. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretin 

belirlenme yöntemi ve asgari ücretle çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

229. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin sağlık 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

230. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 20 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977’de meydana 

gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

231. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, Amasra taşkömürü 

işletme müessesesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259)  

232. - Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 21 Milletvekilinin, yüksek yargılama harçlarının 

ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260)  

233. - Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 Milletvekilinin, orman köylüleri ve ormancılık 

kooperatiflerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

234. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/262)  

235. - Adana Milletvekili Ali Halaman ve 21 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci esnafının 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/263)  

236. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, su ürünleri sektörünün ve su 

ürünleri mühendislerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 
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237. - Muş Milletvekili Demir Çelik ve 20 Milletvekilinin, demiryolu taşımacılığının etkin 

kullanımının sağlanması ve yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265)  

238. - Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, aile hekimliği uygulamasında 

yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

239. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/267) 

240. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 25 Milletvekilinin, bağcılık ve üzüm 

yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

241. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 

sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

242. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, 12 Haziran 1980 tarihinde 

İnciraltı Öğrenci Yurdunda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

243. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, yerel basının sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/271) 

244. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 19 Milletvekilinin, Ermenistan’daki Metsamor Nükleer 

Santrali’nin çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

245. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, KOBİ’ler ile küçük esnaf ve 

sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

246. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, gübre fiyat artışı ve 

gübre kullanımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274)  

247. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak 

Milletvekili Hasip Kaplan’ın Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi’nden ihraç ve ülkeden sınır dışı edilen  

24 öğrencinin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/275)  

248. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, yurtdışına göç eden işçilerin ve 

ailelerinin yaşadıkları sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

249. - Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve 25 Milletvekilinin, Türkiye’nin doğalgaz 

politikaları ile doğalgaz fiyatlamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277)  

250. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 20 Milletvekilinin, Ankara Keçisi ırkının yaşatılması, 

türünün devamı ve üretiminin arttırılması için izlenecek politikaların araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278)  

251. - Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 20 Milletvekilinin, Kars ilinde hayvancılık 

sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

252. - Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 24 Milletvekilinin, fındık üreticisi ve 

sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280)  
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253. - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye verdiği 

zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/281)  

254. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 21 Milletvekilinin, 3. Boğaz Köprüsünün 

güzergahının tespiti ve ihale edilmesinde yaşanan sorunların ve bunların çözüm yollarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/282) 

255. - Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 22 Milletvekilinin, Karadeniz Ereğlisi 

Tersaneler Bölgesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283)  

256. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kızılay’a yapılan 

yardımlardaki azalmanın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284)  

257. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 26 Milletvekilinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 

oluş ve artmasının temel nedenleri ile bunların ülke ekonomisine etkisinin araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) 

258. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, demokrasiye müdahaleye 

zemin hazırlayan olayların aydınlatılması ve devlet içindeki yasa dışı örgütlenme ve yapıların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/286)  

259. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/287) 

260. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, kaçak sigaranın yurda girişinin ve 

pazarlanmasının engellenmesi ile bunların ekonomiye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) 

261. - İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 19 Milletvekilinin, Marmara Denizindeki kirliliğin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/289)  

262. - MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir 

Milletvekili Oktay Vural’ın, Afet ve Acil Müdahale mevzuatında yapılan değişikliklerin Van 

depreminde yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290) 

263. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 22 Milletvekilinin, Kocaeli ili Derince 

ilçesinde bulunan tehlikeli BHC atıklarının ortaya çıkardığı kirliliğin ve bunların sevkiyatına ilişkin 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/291) 

264. - Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 22 Milletvekilinin, Kocaeli ilinde sanayileşmenin 

neden olduğu çevre kirliliğiyle bunun insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/292) 
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265. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 20 Milletvekilinin, HSYK ve Yargı erkinin 

bağımsız kararlar almasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/293)  

266. - Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22 Milletvekilinin, olası bir deprem durumunda 

meydana gelecek maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/294) 

267. - Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 Milletvekilinin, kadavradan organ nakillerinin 

arttırılması, beyin ölümü tespiti ve organizasyonu yapan organ nakli koordinatörlüklerinin etkili çalışması 

için izlenecek politikaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/295) 

268. -  İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve 22 Milletvekilinin, N.Ç. dosyasında şüpheli ve sanık 

olarak yer alan kamu görevlisi veya idareye bağlı görev yapmakta olan personel hakkında uygulanan 

idari yaptırımlarla çocukların sömürüden korunması için alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296)  

269. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 22 Milletvekilinin, Tuzla Deri Organize Sanayi 

Bölgesindeki depolama alanından yayılan ve halk sağlığını tehdit eden kokunun giderilmesi için alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

270. - İstanbul Milletvekili Melda Onur ve 22 Milletvekilinin, cezaevlerinde bulunan hükümlü 

ya da tutuklu vatandaşların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 

271. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun ve 23 Milletvekilinin, su kaynakları 

potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/299)  

272. - Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/300)  

273. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 21 Milletvekilinin, tarım girdi maliyetleri 

artışlarının nedenleri ve bunların yol açtığı ekonomik zararların araştırılması amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301)  

274. - İstanbul Milletvekili Faik Tunay ve 21 Milletvekilinin, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler 

fakültelerinden mezun olan ya da hala okumakta olan öğrencilerin sorunlarının araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/302)  

275. - Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 20 Milletvekilinin, Bingöl ili Yayladere ilçesinin 

altyapı, hizmet ve sağlık problemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 

276. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 22 Milletvekilinin, ülkemizin 

yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/304)  

277. - Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 23 Milletvekilinin, Karadeniz sahil yoluyla 

ilgili sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/305)  

278. - Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve 20 Milletvekilinin, Van depreminin neden olduğu 

maddi ve manevi zararlarla deprem sonrasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/306)  

279. - Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin trafik kazalarının nedenlerinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/307)  



6 

_
  GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

16 NCI  BİRLEŞİM 

 

– 22 – 

280. - Mersin Milletvekili Ali Öz ve 19 Milletvekilinin, narenciye üretimindeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/308)  

281. - Mersin Milletvekili Ali Öz ve 19 Milletvekilinin, sağlık hizmetlerinin üretimi ve 

yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309) 

282. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma ve 

yurt sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/310)  

283. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, şoför esnafının 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/311)  

284. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, kanuni takibe düşen 

krediler sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/312) 

285. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, sigara kaçakçılığının nedenlerinin 

ve yol açtığı kayıt dışı ticaretin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/313)  

286. - İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 31 Milletvekilinin, AB ile tam üyelik sürecinde 

yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) 

287. -  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, organize sanayi 

bölgelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) 

288. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi’nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/316) 

289. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak 

Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Dersim olaylarında kaybolduğu iddia edilen kız çocuklarının 

akıbetlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/317)  

290. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak 

Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı şahısların mezar yerlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/318)  

291. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak 

Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Dersim olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/319)  

292. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kadına yönelik 

şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/320)  

293. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kadınlara 

yönelik cinayet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/321) 

294. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 20 Milletvekilinin, öğretmenlerin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/322)  
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295. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 19 Milletvekilinin, Ankara tavşanının türünün 

devamı ve üretiminin arttırılması için uygun yöntemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/323)  

296. - Batman Milletvekili Ayla Akat ve 21 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki engellerin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/324) 

297. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, işçilerle diğer çalışanların 

örgütlenme ve sendikalaşma haklarının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/325)  

298. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, anadilde eğitim görmeyen çocukların 

öğrenmede karşılaştıkları güçlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326)  

299. - Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 23 Milletvekilinin, Nilüfer çayındaki kirliliğin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/327) 

300. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 23 Milletvekilinin, gübre sektörünün 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/328)  

301. -  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 28 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve 

hidroelektrik santrallerin Munzur vadisine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/329)  

302. - Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 21 Milletvekilinin, bazı ilaç firmalarının yaptıkları 

çalışmalarla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/330) 

303. - Niğde Milletvekili Doğan Şafak ve 20 Milletvekilinin, patates üreticilerinin yaşadığı 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/331)  

304. -  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 20 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/332)  

305. -  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 33 Milletvekilinin, nişasta bazlı şekerin insan 

sağlığına etkisinin ve şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/333)  

306. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 20 Milletvekilinin, İstanbul ili Pendik ilçesinde 

yapılan imar planı değişikliklerinden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/334)  

307. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak 

Milletvekili Hasip Kaplan’ın, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/335)  

308. - Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 23 Milletvekilinin, toplumsal cinsiyet 

sorunlarının ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemlerin araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) 

309. - Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 25 Milletvekilinin, muhtarların 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/337)  
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310. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 19 Milletvekilinin, diş hekimlerinin yaşadıkları 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/338)  

311. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 24 Milletvekilinin, yerel gazetelerin ve 

gazetecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/339)  

312. - Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 23 Milletvekilinin, Almanya’da 

yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/340)  

313. - Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/341)  

314. - Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, dış politika uygulamalarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/342)  

315. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, Van depremi 

sonrasında yapılan yardımlardaki usulsüzlük iddialarının ve Van’ın afet bölgesi ilan edilmesinin 

koşullarının oluşup oluşmadığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi (10/343)  

316. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kılık-kıyafeti 

nedeniyle mağdur edilmiş kişilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/344)  

317. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, basım ve yayım faaliyetlerinin 

önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/345)  

318. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, Tokat ilinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/346)  

319. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, yaşlıların sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/347)  

320. -  Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum ve 30 Milletvekilinin, TRT yayınlarının 

tarafsızlığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/348) 

321. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 20 Milletvekilinin, eğitim müfettişlerinin 

denetmen yapılmasının yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/349) 

322. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 20 Milletvekilinin, beyaz et sektörünün 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/350) 

323. - İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve 34 Milletvekilinin, TRT’deki yayınlarla ilgili iddiaların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/351) 
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324. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, serbest bölgelerin 

karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/352) 

325. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, bazı basın ve yayın kuruluşları 

ile çalışanlarına yönelik saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/353) 

326. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 27 Milletvekilinin, İLKSAN üyesi öğretmenlerin 

sorunları ve İLKSAN'da yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/354) 

327. - Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 19  Milletvekilinin, Ergene nehrindeki kirliliğin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/355) 

328. - Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, 2000 yılında gerçekleştirilen 

Hayata Dönüş Operasyonunun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi (10/356) 

329. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 24 Milletvekilinin, elektrik enerjisi alanında yaşanan 

sıkıntılar ve Oymapınar Hidroelektrik santralinin durumunun araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/357) 

330. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, engelli 

vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/358) 

331. - Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz ve 22 Milletvekilinin, Afyonkarahisar 

ilindeki jeotermal kaynakların etkin kullanımı ve jeotermal kaynakların çok amaçlı kullanılması ile 

ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/359) 

332. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 Milletvekilinin, su kaynaklarının tespiti ile etkin 

idare ve koruma yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/360) 

333. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, iş kazalarının 

nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/361) 

334. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinden diğer bölgelere yapılan göçlerin nedenlerinin ve bunların sonuçlarının araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

(10/362) 

335. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, engelli vatandaşların 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/363) 

336. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve 20 Milletvekilinin, şeker pancarı ve şeker üretimi ile 

ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/364) 

337. - Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve 21 Milletvekilinin, Kastamonu ilinden diğer illere 

yapılan göçlerin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/365) 
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338. - Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 26 Milletvekilinin, zeytincilikte yaşanan sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/366) 

339. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 23 Milletvekilinin, engelli vatandaşların 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/367) 

340. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 20 Milletvekilinin, seracılığın sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/368) 

341. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 22 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/369) 

342. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 20 Milletvekilinin, balıkçılık ve su ürünleri 

sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370) 

343. - Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 26 Milletvekilinin, Tekirdağ Çorlu'da kurulması 

planlanan katı atık bertaraf tesisinin çevreye olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/371) 

344. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 Milletvekilinin, ceza infaz kurumları 

personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/372) 

345. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 23 Milletvekilinin, araştırma görevlilerinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/373) 

346. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 22 Milletvekilinin, Suriye ile ticarî 

ilişkilerimizde yaşanan sorunların bölge ekonomisine etkisinin araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/374) 

347. - Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 25 Milletvekilinin, eczacılık mesleğindeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/375) 

348. - Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz ve 21 Milletvekilinin, Afyonkarahisar'daki 

haşhaş üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/376) 

349. - Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 Milletvekilinin, Elazığ'daki su ürünleri 

üreticiliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/377) 

350. - Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 20 Milletvekilinin, Elazığ ilinden diğer yerlere 

yapılan göçün nedenleri ve bunu engellemek için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/378) 

351. - Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz ve 21 Milletvekilinin, Afyonkarahisar'daki 

mermer ve doğal taş üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/379) 

352. - Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün ve 31 Milletvekilinin, çek mağduru durumuna 

düşenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/380) 

353. - İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 33 Milletvekilinin, toplantı ve gösteri yürüyüşü 

hakkını kullananlara karşı kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımının nedenlerinin araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

(10/381) 
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354. - Muğla Milletvekili Tolga Çandar ve 25 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/382) 

355. - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, yargılama ve tutukluluk 

sürelerinin uzamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/383) 

356. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 20 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 

araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/384) 

357. - Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 21 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma 

sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/385) 

358. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, taşeron işçilerin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/386) 

359. - Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 19 Milletvekilinin, köy ve mahalle muhtarlarının 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/387) 

360. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, Gediz nehrindeki kirliliğin 

nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/388) 

361. - İstanbul Milletvekili Celal Adan ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki esnaf ve 

sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/389) 

362. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak 

Milletvekili Hasip Kaplan'ın, ataması yapılmayan öğretmen adaylarının sorunlarının araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

(10/390) 
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1. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SYDTF tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/36)  

2. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars - Cumhuriyet Meydanındaki anıtın yeniden 

düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/37)  

3. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Almanya’daki Deniz Feneri davası ile ilgili bazı 

iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/148)  

4. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla polis ve 

savcıların eğitimlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 

5. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, akraba evliliklerinin azaltılması için yapılan eğitim 

programlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/44)   

6. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçe ve köylerindeki okul yollarının 

yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

7. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan - Millet Bahçesinin düzenlenmesine ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/70)  

8. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/71) 

9. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a kamyon - tır garajı ve nakliyeciler sitesi 

yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/73)  

10. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır’ın bazı köylerinin köy odası ihtiyacına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/74)  

11. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’deki mülteci kamplarına ilişkin Dışişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/79)  

12. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’a bağlı bir köyün dere yatağına köprü 

yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/80)  

13. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta hurdacılar sitesi kurulmasına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/82)  

14. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde eğitimin 

yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/83)  

15. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ekonomik kriz haberlerine ilişkin Başbakan 

Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/84)  

16. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işportacıların sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/87)  

17. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’ya yeni bir hal binasının yapılmasına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/89)  

18. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, AB ile olan ithalat ve ihracat oranının artmasına 

ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/96)  

19. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kıbrıs sorununa ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/99)  

20. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversite sınavındaki iddialar sebebiyle soruşturma 

izni verilen üst düzey görevlilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102)  

21. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Halitpaşa mahallesi DSİ su kanallarının 

temizlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/108)  

22. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Heybeliada Ruhban Okulunun açılıp açılmayacağına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/110)  
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23. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son beş yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/112)  

24. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Deniz Feneri soruşturmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/115)  

25. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Libya’daki muhalif gruplara yapılan yardımlara ilişkin 

Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)  

26. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçe belediyelerinin et taşıma aracı 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/119)  

27. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır illerindeki üniversitelerin bazı 

ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/120)  

28. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane 

illerindeki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/121)  

29. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a bağlı bir köyün su ihtiyacına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/122)  

30. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/123)  

31. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçe belediyelerinin itfaiye aracı ihtiyacına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 

32. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Deniz Feneri e.v. davası ile ilgili bazı iddialara ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/126)  

33. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, noter ücretlerinin düzenlenmesine ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/127)  

34. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 12 Eylül’de yapılan Anayasa değişikliklerinin 

uygulamaya konmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/131)  

35. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 12 Eylül’de yapılan Anayasa değişikliğiyle getirilen 

kişisel verilerin korunması ve sendikal hakların uygulamaya konulmasına ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/132)   

36. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/135)  

37. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illere tarım meslek lisesi açılmasına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/139)  

38. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş, Hakkâri ve Şırnak illerindeki bazı yol, köprü ve 

kanalizasyon sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/140)  

39. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, istihdamdaki atıl varlıkların ekonomiye kazandırılması 

için alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/141)  

40. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerine kadın konukevi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/142)  

41. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki mezarlığın çöp arıtma tesisi olarak 

tahsisinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/144)  

42. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, HSYK tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel 

suçlar konusunda düzenlenen raporlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/145)  

43. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a adalet veya sağlık meslek lisesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/147)  
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44. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Milli İstihbarat Teşkilatına personel alımında göz 

önünde bulundurulan erkek olma şartına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/149)  

45. - Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, sera gazı emisyonlarının azaltılması çalışmalarına 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/162)  

46. - Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, egzoz emisyonlarının azaltılması çalışmalarına ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/164)  

47. - İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, uluslararası kuruluşlardan ödül alan 

havaalanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/192)  

48. - İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, havaalanlarında hizmet verilen yolcu 

sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/193)  

49. - İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, havaalanlarına yapılan yatırımlara ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/194)  

50. - İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, terminalleri yenilenen havaalanlarına ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/195)  

51. - İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, DHMİ Genel Müdürlüğü hizmetleri ile personelinin 

özlük haklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/196)  

52. - İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, Çukurova Bölgesel Havaalanına ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/197)  

53. - İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, bölgesel havaalanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/198)  

54. - İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, İstanbul’a üçüncü bir havaalanı yapılmasına ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 

55. - Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, otoyollarda bazı merkez ilçe isimlerinin tabelalardan 

kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) 

56. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yükseköğretim öğrencilerinin yurtlara 

yerleştirilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/202)  

57. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Büyükmelen Projesinin kapsama alanı ve tamamlanma 

sürecine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/203)  

58. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Büyükmelen Projesi kapsamında yapılan 

kamulaştırmalara ve deprem için alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/204) 

59. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002-2011 yıllarında ilk defa veya yeniden açılan 

kilise ve havralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/206)  

60. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ankara-İstanbul TEM yolunun Düzce TEM 

bağlantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/207)  

61. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilköğretim okullarında seçmeli olarak okutulan medya 

okuryazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212)  

62. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamyonet sınıfı araçların yük kapasitelerinin 

yükseltilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/215)  

63. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesinde çalışan personelin özlük haklarına 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

64. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin kadro sorununa 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/218)  



7 
_
  SÖZLÜ SORULAR   

16 NCI  BİRLEŞİM 

 
– 31 – 

65. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi personelinin hükümlü ve tutuklulara kötü 

muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/219)  

66. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

67. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi ve adliye personelinin özlük ve sosyal haklarına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

68. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gümrük kapılarındaki kaçakçılık olayları ve bunların 

terör örgütü ile bağlantısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) 

69. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik 

çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/230)  

70. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin 

giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/234) 

71. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, HES’lere ve etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

72. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana arasında hızlı tren hattı yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/238)  

73. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Ankara karayoluna ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

74. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da artan orman yangınları ve alınan önlemlere 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/241)  

75. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Gebze Meslek Yüksekokulu’nun 

Hereke’ye taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/242)  

76. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük karayolu 

çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/251)  

77. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir-Bursa-Gemlik demiryolu hattının yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/252)  

78. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, depremlere karşı alınacak önlemlere ilişkin 

Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/255)  

79. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, açığa alınan ve soruşturma açılan belediye 

başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256)  

80. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya ve Tokat illerinde yapılan depreme 

dayanıklılık testine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/259)  

81. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Başakşehir merkezli bir ilçe 

kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

82. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, taksi plakalarının taksi esnafı 

olmayanlara satılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

83. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul’da korsan taksilere karşı 

alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/268)  

84. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, korsan taksilere karşı alınacak 

önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

85. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in köylerindeki katı atık sorununun 

çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/274)  

86. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uyuşturucu ile ilgili suçlardan dolayı cezaevlerinde 

bulunan mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/278)  
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87. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da korsan taksiciliğin engellenmesine 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/280)  

88. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da Bahçeşehir merkezli bir ilçe 

kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282)  

89. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, taksi plaka ücretleri ve korsan taksiciliğe 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283)  

90. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya-Kaş-Kalkan beldesindeki Kalamar Koyunda 

yapılan villalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/287)  

91. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya-Kaş-Kalkan beldesindeki Kalamar Koyunda 

yapılan villalarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/288)  

92. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da taksi plakası verilmesinde 

sınırlandırma yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291)  

93. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya-Serik-Gebiz Beldesinde kiraya verilen bir 

araziye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/295)  

94. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul-Çatalca’da bir köyün öğretmen 

ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/299)  

95. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul-Bağcılar’ın yeni bir hükümet 

konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/303)  

96. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, enflasyon oranlarının hesaplanması yöntemine ilişkin 

Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/305)  

97. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 

Başbakanlık tezkerelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 

(6/306)  

98. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekili telefonlarının yasadışı dinlenmesine ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/308)  

99. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kadrolu ve geçici görevli personel arasındaki ücret 

farklılığının giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 

(6/309)  

100. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Jandarma Genel Komutanlığında çalışan sivil 

memurların silah taşıma ruhsatı harcından muaf tutulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/310)  

101. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, aynı işi yaptıkları halde farklı özlük haklarına sahip 

personel arasındaki farklılığın giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 

soru önergesi (6/311)  

102. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi 

çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/314)  

103. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/317)  

104. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, resim ve müzik öğretmen atamalarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319)  

105. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Nehri üzerinde kurulan hidroelektrik 

santrallerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320)  

106. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/321)  
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107. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları arasındaki 

maaş farklılaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/322)  

108. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat İl Özel İdaresi tarafından kullanılan 

kaynaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323)  

109. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya ve Tokat’taki orman gençleştirme 

çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324)  

110. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a KÖYDES projeleri kapsamında ayrılan ve 

kullanılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/325)  

111. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, özel bir hastanenin tanıtım ürününde TBMM 

amblemi kullanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/330) 

112. - Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl-Sancak’ın lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/332) 

113. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

114. - Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki şehirlerarası yol yapım çalışmalarına 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

115. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı dil öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/335)  

116. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/336)  

117. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şef olarak çalışan personele ve bu personelin özlük 

haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/337)  

118. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TBMM araç giriş kartlarında personelin unvanının 

yazılması uygulamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 

(6/338)  

119. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, formasyon eğitimi şartlarındaki değişikliğe ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

120. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ekonomik suçlardan dolayı hapis cezası verildiği iddia 

edilen vergi mükelleflerinin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/340)  

121. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da iki yerleşim yeri arasında anlaşmazlık 

yaşandığı iddia edilen orman arazisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/343)  

122. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vizelerin kaldırılması anlaşmalarına ve Türk 

cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)  

123. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ’nin yaptığı ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/350)  

124. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, futbol kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik 

ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/352)  

125. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve 

Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

126. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Kozan’daki orman yangınlarına ilişkin Orman 

ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/354)  

127. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, nakil aracında mahkumların yanarak hayatını 

kaybetmelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/357)  
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128. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, bir hâkimin avukata yaptığı iddia edilen 

saldırıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/361)  

129. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına 

taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/365)  

130. - Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Görele-Doğankent karayolu 

projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

131. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin imara açılmasına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/368)  

132. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin imara açılmasına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

133. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Eşkinoz Deresinin ıslah edilmesine 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/370)  

134. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahalleye mezarlık yapılmasına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/371)  

135. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahalleye mezarlık yapılmasına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

136. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına 

taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)  

137. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/375)  

138. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/376)  

139. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin 

değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377)  

140. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Eşkinoz Deresinin ıslah edilmesine ilişkin 

Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)  

141. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı gider ve harcamalara ilişkin Ekonomi 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/379)  

142. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin Terkos Gölü Havzasında 

olmasından kaynaklanan imar sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/380)   

143. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir tren istasyonundaki yaya alt 

geçidinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/387) 

144. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin 

değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388)  

145. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı ülke vatandaşlarının ülkemize 

girişlerinde vize şartı aranmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 

146. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yarım kalan bir ihaleye ilişkin Çevre ve Şehircilik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/391)  

147. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin Terkos Gölü Havzasında 

olmasından kaynaklanan imar sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/393)  

148. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TOKİ’nin personel sayısına ve personel alımı 

esaslarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 
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149. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir tren istasyonundaki yaya alt geçidi 

sorununun giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/397)  

150. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılından bu yana terör nedeniyle şehit olan 

asker, polis ve vatandaşlarımızın sayısı ile intihar edenlerin sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/408)   

151. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya atanan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/414)  

152. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın satın 

aldığı binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)  

153. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bir köyün çeşitli sorunlarının 

giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/422)  

154. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da bina yapımında kötü zemin koşullarının 

dikkate alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

155. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, protesto gösterilerine katıldığı için tutuklanan 

öğrencilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/426)  

156. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uluslararası organizasyonlara katılan ve madalya 

alan sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/427)  

157. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ücretli öğretmenlerin sigorta primlerine ve bazı 

illerin öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/428)  

158. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Kars kara yolunun tamamlanmasına ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 

159. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek 

olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/434)  

160. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Libya’ya yatırım yapmış olan 

müteahhitlerin sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)  

161. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/438)  

162. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin 

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/443)  

163. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Libya’ya yatırım yapmış olan müteahhitlerin 

sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/447)  

164. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin 

Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/448)  

165. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek 

olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/449)  

166. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, bölgesel teşvik sisteminden kaynaklanan 

sorunların giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/450)  

167. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen atamalarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

168. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Yüksek Hızlı Tren 

Projesi kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/454) 
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169. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TCDD’nin travers ihalesini alan bir şirkete ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455)  

170. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnafların sorunlarına ilişkin Gümrük 

ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

171. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, PTT’nin ucuz para transferi (UPT) 

uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/457)  

172. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden 

öğretmenlerin ailelerine maddi yardımda bulunulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/458) 

173. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, uyuşturucu yapımında kullanılan ürünlerin ekiminin 

önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

174. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakerelerine ilişkin 

Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/466)  

175. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cari açık sorununa ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/468)  

176. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk 

ayaklanmalarında ekonomik kayba uğrayan Türk şirketlerine ve vatandaşlarına ilişkin Ekonomi 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/469)  

177. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk 

ayaklanmaları neticesinde mağdur olan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/470)  

178. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, kredi kartı kullanıcılarının haklarının 

korunmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/477)  

179. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde 

mahkemelere yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/478)  

180. - Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Van’daki depremde yardım için gelen ekiplerin 

konaklama alanlarının tespitine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/481)  

181. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, küçük esnafın sorunlarına ilişkin 

Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/482)  

182. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kredi ve kredi kartı borçlularının 

mağduriyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/484)  

183. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki plansız ve kaçak yapılaşma sorununa 

ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/486)  

184. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/487)  

185. - İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan öğretmenlerin 

maaşlarında kesinti yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489)  

186. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın Adana’daki yatırım ve projelerine ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/490)  

187. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kış aylarında telefonlardaki arıza 

nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/495)  

188. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars tarihî Ani şehrinin etrafının ağaçlandırılmasına 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/497)  
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189. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bir derenin ıslah edilmesine ilişkin Orman 

ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/499)  

190. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kamu yatırımları için ayrılan ödenek 

miktarının artırılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500)  

191. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un öğretmen açığının kapatılmasına ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)  

192. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki kayak tesislerine rüzgar perdesi 

yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/502)  

193. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özel güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/503)  

194. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bazı ilköğretim okullarının fiziki 

sorunlarının giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/510)  

195. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, orman yangınlarına ve orman yangınları ile 

mücadeleye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/511)  

196. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yürütülen taşımalı eğitimle ilgili 

sorunlara ve Göle’deki İmam Hatip Lisesinin eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/512)  

197. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Koordinasyon Kurulu tarafından 

gerçekleştirilmesi gereken inşaat projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/513)  

198. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, öğretmen atamaları ve açığına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/514)  

199. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen maaşlarında yapılacak iyileştirmelere ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/515)  

200. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilgili dış politikaya ilişkin 

Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/516)  

201. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Malatya’ya kurulmasına karar verilen radar sistemine 

ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/517)  

202. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye ile ilgili dış politikaya ilişkin Dışişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/518)  

203. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Adatepe Barajı’nın tamamlanmasına 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/520)  

204. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meslek liselerinin modül kitapların 

dağıtılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/521)  

205. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, rotasyon uygulamasına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)  

206. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kılavuzlu Sulama Kanalının 

tamamlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523)  

207. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çetintepe Barajı’nın tamamlanmasına 

ve Baraj’dan yararlanacak tarım alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/524)  

208. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki sulama 

projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/525)  

209. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta sanayinin 

geliştirilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/531)  
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210. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, kadın koruma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/532)  

211. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, kadın-erkek eşitliği konusunun müfredata 

alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/534)  

212. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atık su arıtma tesisi inşaatına ilişkin 

Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/545)  

213. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a bölgesel havaalanı 

yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/546)  

214. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri 

arasında yapılacak bölünmüş yol projesine Kahramanmaraş’ın dâhil edilmesine ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/547)  

215. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ankara-Mardin güzergâhında yüksek 

hızlı tren hattı inşa edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/548)  

216. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Çağlayancerit yoluna 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/549)  

217. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Elbistan yoluna 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/550)  

218. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Kayseri arasına yeni bir yol 

yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/551)  

219. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu Lojistik Merkezinin hizmete 

açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/552)  

220. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsüne hastane 

yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/554)  

221. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da olası bir depreme karşı alınan önlemlere 

ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/555)  

222. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dünya genelindeki Türk Şehitliklerinin bakım ve 

onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/556)  

223. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bazı eğitim kurumlarının depreme 

dayanıklılık raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/557)  

224. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, korsan yazılımla mücadeleye ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/558)  

225. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Adilcevaz’da esnafın borçlarının ertelenmesi 

ve esnafa faizsiz kredi verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 

önergesi (6/560)  

226. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul-Ankara Hızlı Tren Projesine ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/562)  

227. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/563)  

228. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Suriye ile ilişkiler hakkında bazı iddialara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564)  

229. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki mobese kameralarına ve bunların 

bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/566)  

230. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/568)  



7 
_
  SÖZLÜ SORULAR   

16 NCI  BİRLEŞİM 

 
– 39 – 

231. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Posof yolunun bakım ve onarımına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

232. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Sincan-Kayaş hattında çalışan banliyö 

trenlerinin hizmet vermemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/571) 

233. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a köprülü kavşak 

yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/572)  

234. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Ovası Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

235. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/579)  

236. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesisleri ve fabrikalarda filtre kullanım 

zorunluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/581)  

237. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, cezaevinde hayatını kaybeden MİT eski görevlisiyle 

ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582)  

238. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a spor tesisleri yapılmasına ilişkin Gençlik 

ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 

239. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele çalışmalarına ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından  sözlü soru önergesi (6/589)  

240. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin 

genel bütçe gelirlerinden aldıkları paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/590)  

241. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki okulların öğretmen eksikliğine ve fiziki 

durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591)  

242. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediye başkanları hakkındaki adli soruşturmalara 

ve bunların sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592)  

243. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Anadolu Lisesi 

Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/596)   

244. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Halk Eğitim Merkezi Projesine ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/599)  

245. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Cumhurbaşkanının İngiltere ziyaretinin, İngiliz haber 

kanallarında yer almadığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/600)  

246. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Gölü’ndeki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/603)  

247. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerde haksız yere kazanıldığı iddia edilen 

akademik unvanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/607)   

248. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/615)  

249. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atama bekleyen tarih öğretmeleri ve 

milli güvenlik dersinin tarih öğretmenlerince okutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/617)  

250. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/622)  
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251. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Andırın yolunun 

tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/623)  

252. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Nurdağı yolunun 

tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/624)  

253. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Süleymanlı yolunun 

tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/625)  

254. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Süleymanlı, Kantarma ve Tekke 

köprülerinin onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/626)  

255. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Narlı-Pazarcık yolunun 

tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/627)  

256. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş PTT merkezlerinin 

modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/628)  

257. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/629)  

258. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/631)  

259. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632)  

260. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/633)  

261. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/634)  

262. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/635)  

263. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/636)  

264. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637)  

265. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Süleymanlı-Göksun yolunun 

tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/638)  

266. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/639)  

267. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun Öğrenci Yurduna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/640)  

268. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta inşaatı devam 

eden bir öğrenci yurdu projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/642)  

269. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bedelli askerlikten elde edilecek gelire 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/643) 
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270. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, geçici olarak veya vekâleten görevlendirilen 

öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/652)  

271. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 662 sayılı KHK ile Sayıştayın denetim 

kapsamından çıkartılan anonim ortaklıklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/653)  

272. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/655) 

273. - Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara-Ayaş-Beypazarı-Nallıhan kara yoluna 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/656)  

274. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye sınırındaki sınır kaçakçılığının 

önlenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657)  

275. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit İlçe Emniyet 

Müdürlüğünün müstakil hizmet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/659)  

276. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’in okul ve derslik sorununa 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

277. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’teki bazı okulların yeni 

derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/662)  

278. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’de MOBESE kurulmasına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/669)  

279. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Kayseri yolu çalışmasına ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/670)  

280. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Karakuz Barajının hizmete 

açılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671)  

281. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’in spor salonu 

ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/672)  

282. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan 

bir ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/676)  

283. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Üniversitesi Rektörüyle ilgili bir iddiaya 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/677)  

284. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, ÖSYM’nin yaptığı hatalı sınavların 

sorumlularına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

285. - Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/679)   

286. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde 2002’den itibaren kapanan iş 

yerlerine ve işsizliğe ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

287. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Erdek Körfezi ve Edincik çevresinde kurulan 

enerji üretim tesislerinin su kaynaklarına etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/688)  

288. - Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Çeçenistan’da faaliyet gösteren firmaların yaşadıkları 

sorunlara ve işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/689) 

289. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, adliye ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri 

personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

290. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atama bekleyen bilişim 

öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/692)  
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291. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 

ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/696)  

292. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, jokeylerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699)  

293. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele kapsamında akaryakıt 

gideri desteğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/701)  

294. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engellilerin sayısına ve ailelerine yapılan yardımlara 

ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/702)  

295. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’dan göçü önlemeye yönelik çalışmalara 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/703)  

296. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadelede kullanılan iş makinası 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/704)  

297. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin kampüsüne ve öğretim 

elemanı ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)  

298. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere 

ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/706)  

299. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların temizlik sorununa ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/707)  

300. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da içme suyu şebekesi ve kanalizasyon 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708)  

301. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Kars ve Ağrı’daki okulların temizlik 

sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/709)  

302. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köylerinin aydınlatma sorununa ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/712)  

303. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köylerinin kanalizasyon sorununa 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

304. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars merkez, ilçe ve köy yollarının genişletilmesine 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714)  

305. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köy okullarındaki öğretmen ve araç-

gereç eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/716)  

306. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta karla mücadele çalışmalarına ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

307. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir çalışanı 

hakkındaki davanın safahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/719) 

308. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir öğretim üyesinin psikiyatri muayenesine 

zorlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/720) 

309. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı-Domaniç karayoluna ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

310. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Demirci karayoluna ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

311. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

312. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dağıtıcılık görevi yapan PTT çalışanlarının sorunlarına 

ve mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/725) 
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313. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Uşak bölünmüş yol projesine ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

314. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet-Tavşanlı, Emet-Çavdarhisar, Emet-Hisarcı-

Simav karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/727) 

315. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Abide bölünmüş yol projesine ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

316. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Aslanapa karayoluna ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

317. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Sındırgı karayoluna ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

318. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Dumlupınar karayoluna ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

319. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri sona erdirilen belde belediyelerin borç 

ve ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

320. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, geçici ve gönüllü köy korucularının sorunlarına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

321. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tam gün çalışma zorunluluğu nedeniyle istifa eden 

doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

322. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen Edebiyat Fakültesi 

mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/740) 

323. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 

ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

324. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İzmit Körfez Köprüsü Projesine ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

325. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekonomik krizin etkilerinin 

azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

326. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakan 

Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/748) 

327. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk sınırı altında kalan 

vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

328. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, mesleki ve teknik okullardaki öğretmen açığına 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

329. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

330. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

331. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TOKİ’den konut alanların sorunlarına ilişkin Çevre 

ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

332. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, terör suçları nedeniyle tutuklu bulunan ve 

hüküm giyen kişilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

333. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 

Kulübünün banka hesaplarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 
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334. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerinde 

usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

335. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlar Kurulu üyeleri ile birlikte yurt dışına giden 

milletvekilleri hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanından sözlü soru önergesi (6/756) 

336. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârların istihdam ettiği 

kişilerin sosyal güvenlik primlerinin Devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

337. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 2011 yılında yapmış olduğu araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

338. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârlara sıfır faizle kredi 

kullandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/761) 

339. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TMO’nun açıkladığı buğday alım 

fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

340. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Muş’un köylerinin aydınlatma 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763)  

341. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Sarıkamış, Arpaçay ve Kağızman’ın kanalizasyon 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764)  

342. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il ve ilçelerde kanalizasyon eksikliği nedeniyle 

yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/765)  

343. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan merkez, ilçe ve köylerinin kanalizasyon 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/766)  

344. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı ilçelerine bağlı köylerin sokak 

aydınlatmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767)  

345. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır ve Aktaş göllerinin etrafının 

ağaçlandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768)  

346. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerin köy yollarının genişletilmesine ve 

köprülerin bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/769)  

347. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sporcu sayısının artırılmasına ilişkin 

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/770)  

348. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin 

Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/771)  

349. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı ilçelerine bağlı köy okullarındaki 

öğretmen ve araç-gereç eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/773)  

350. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il ve ilçelerdeki ilköğretim okullarının araç-

gereç ve öğretmen eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/774)  

351. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sebze ve meyve ithalatına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/775)  

352. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma, bakım ve sosyal 

rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/777)  

353. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı hizmet merkezlerine ilişkin Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/778)  

354. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sevgi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/779)  
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355. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik ve doğal gaz fiyat artışının 

maaş ve ücretlerdeki artışın üzerinde gerçekleşmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/781)  

356. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılındaki et, et ürünleri ve hayvan ithalatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/782)  

357. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Macaristan’dan yapılan hayvan ve et ithaline ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/783)  

358. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün yapmış olduğu araştırmalara ve bu araştırmaların maliyetine ilişkin Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/785)  

359. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Almus-Doğanşehir kara yoluna ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/786)  

360. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TMO’nun buğday stokuna ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/787)  

361. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sözleşmeli tarıma ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/788)   

362. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4-B statüsüne geçirilemeyen vekil ebe 

ve hemşirelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/791)  

363. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki arazi toplulaştırmalarına ilişkin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

364. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan enerji 

maliyetlerinin yüksekliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/793)  

365. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, radyoloji ünitelerinde çalışanların 

çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/794)  

366. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, belediyeler ve il özel idarelerindeki 

sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/797)  

367. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta ve diğer illerde tarıma dayalı sanayi için 

üretimin teşvik edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/800)  

368. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarının 

mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/803)  

369. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen projelere ve 

yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/804)  

370. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk vatandaşlarına vize uygulayan AB ülkelerine ve 

AB ile olan müzakere sürecine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/805)  

371. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediye başkanlığı seçimi yapılan beldelerin 2014 

seçimlerindeki durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

372. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, komşu ülkelerle olan ilişkilere ve sıfır sorun 

politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/807)  

373. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclis üyelerinin 

SGK primlerinin Devlet tarafından ödenmesine ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/808)  

374. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da deprem sonrasında zarar gören içme suyu 

şebekesinin yenilenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/809)  
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375. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri köye dönüştürülen bazı beldelerin 2014 

seçimlerindeki durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/810)  

376. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki zemin etüdü çalışmalarına ilişkin Çevre ve 

Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/812)  

377. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de kurulmak istenen sülfürik asit tesisinin 

tarımsal ürünlere etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/813)  

378. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çiftçilere yapılacak gübre ve yem desteklerine ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/814)   

379. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karşılıksız çek suçundan dolayı verilen cezalara ve 

yaşanan mağduriyete ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/818)  

380. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ve ilçelerinde devam eden ve sonuçlanan icra 

davalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819)  

381. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya İl İdare Mahkemesinin açılıp açılmayacağına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/820)  

382. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Vergi Mahkemesinin açılıp açılmayacağına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/821)  

383. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, boşanmaların engellenmesi ve aile bütünlüğünün 

korunmasına yönelik çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/822)  

384. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/823)  

385. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçirilen 

öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/824)  

386. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevindeki bir 

hükümlünün görüşme isteğinin reddine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/825)  

387. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu görevlileriyle ilgili Uzlaşma 

Kurulu kararının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/826)  

388. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, KİT’lerde çalışan memurlara ek 

ödeme verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827)  

389. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4-C statüsündeki personelin aile 

yardımından yararlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829)  

390. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Van depremi sonrasında yürütülen hasar tespit 

çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/830)  

391. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 60 günden fazla prim borcu olan esnaf 

ve sanatkârların sağlık hizmetlerinden faydalanamamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/831)  

392. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli demiryolu 

projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/832)  

393. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TAR-GEL kapsamında mühendis ve veteriner hekim 

istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/833)  

394. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Merkez ilçesindeki sağlık hizmeti ile ilgili 

bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834)  

395. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş’taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/835)  
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396. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Aslanapa’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/836)  

397. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/837)  

398. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/838)  

399. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Domaniç’teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/839)  

400. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet’teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/840)  

401. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık’taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/841)  

402. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz’deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/842)  

403. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/843)  

404. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/844)  

405. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/845)  

406. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/846)  

407. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez birimlerinin tesis ve personel 

açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/847)  

408. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Altıntaş’taki birimlerinin tesis ve personel 

açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/848)  

409. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Aslanapa’daki birimlerinin tesis ve 

personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/849)  

410. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Çavdarhisar’daki birimlerinin tesis ve 

personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/850)  

411. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Domaniç’teki birimlerinin tesis ve personel 

açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/851)  

412. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Dumlupınar’daki birimlerinin tesis ve 

personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/852)  

413. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Hisarcık’taki birimlerinin tesis ve personel 

açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853)  

414. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Emet’teki birimlerinin tesis ve personel 

açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/854)  

415. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Gediz’deki birimlerinin tesis ve personel 

açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/855)  

416. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Simav’daki birimlerinin tesis ve personel 

açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856)  

417. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Şaphane’deki birimlerinin tesis ve personel 

açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/857)  
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418. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Pazarlar’daki birimlerinin tesis ve personel 

açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/858)  

419. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Tavşanlı’daki birimlerinin tesis ve personel 

açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859)  

420. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk yetiştirme yurtlarının sayısına 

ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/860)  

421. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altına alınan çocukların 

sayısına ve bunların illere göre dağılımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/861)  

422. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eğitime yapılan kamu harcamalarının 

artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867)  

423. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilerin sağlık harcamalarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868)  

424. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerinin 

ÖTV’siz akaryakıt imkânından faydalanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/869)  

425. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 2007 yılında yaptığı bazı araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/871)  

426. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ilaçta kamu kurum iskontosunun kaldırılmasına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872)  

427. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, cari açık için alınacak tedbirlere 

ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/873)  

428. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hububat üretiminin artırılmasına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874)  

429. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, et ithalatına ve hayvancılığın teşvikine 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

430. - Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, 652 sayılı KHK’de düzenlenen Milli 

Eğitim Bakanlığının görevlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/876)  

431. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879)  

432. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yeşilırmak kenarındaki taşkın koruma setlerine 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/881)  

433. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Mehmet Akif Ersoy’un son günlerini geçirdiği evin 

müze olarak düzenlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)  

434. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/883)  

435. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engellilere hizmet veren merkezlere 

ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/884)  

436. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, boşanma sayısındaki artışa ve aile 

birliğinin korunması için alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885)  

437. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile değerleri, eğitim ihtiyaçları ve 

eğitimde müfredat konularında yapılan araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/886)   
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438. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 2006 yılında yaptığı bazı araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/891)  

439. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da intihar oranlarındaki artışa ilişkin Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/892)  

440. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinin yeni binasının yapımına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/893)  

441. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinde ambulans ve acil tıp 

teknisyeni ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/894)  

442. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, engellilerin yaşadıkları sorunlara ve engellilere yönelik 

projelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/895) 

443. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkına ilişkin Ekonomi 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/896)  

444. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars-Ardahan arasındaki karayolunun tamamlanmasına 

ve asfalt çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/897)  

445. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Sarıkamış-Kars arasındaki yolun yapımına ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/898)  

446. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars-Iğdır arasındaki karayolunun genişletilmesine ve 

asfalt çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/899)  

447. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a yapılan havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/900)  

448. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da tarımın geliştirilmesine ve desteklenmesine 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/901)  

449. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki okullara tablet bilgisayar gönderilmesine 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/902)  

450. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde afet anında 

uygulanacak ulaşım ve iletişim stratejisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903)  

451. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da pancar ekiminin desteklenmesine ilişkin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/904)  

452. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, DAP destek kredilerine ilişkin Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905)  

453. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Sakarya Valiliği için yapılan konuta ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/907)  

454. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının mağduriyetine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908)  

455. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel ile memurlar arasındaki ek ödeme 

oranlarındaki farka ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909)  

456. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki Aizonai Antik Kenti kazı 

çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/910)  

457. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 4/C statüsünde çalışanların sayısına ve sorunlarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/911)  

458. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son on yılda TOKİ tarafından yapılan konut sayısı ve 

yaşanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/912)  
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459. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında sezaryen ile doğum yapanların sayısı ve 

illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913)  

460. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında gebelik neticesinde yaşanan 

anne ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914)  

461. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli 

personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/915)  

462. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kartal-Cevizli’de Tekel Sigara Fabrikasına ait 

arsanın bir vakfa kiralanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916)  

463. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir vakıf üniversitesine tahsis edilen araziyle ilgili 

iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917)  

464. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’daki doğal gaz fiyatlarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/918)  

465. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Bakanlıkların isim değişikliklerine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919)  

466. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, kira ödenen kamu binalarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/920) 

467. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, amatör lig futbol müsabakalarında 

alınan sağlık önlemlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/922)  

468. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Çatalca’da görülen hayvan ölümlerine 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/923)  

469. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Nevşehir’de don nedeniyle zarar eden patates 

üreticilerinin mağduriyetine ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/924)  

470. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, rehber öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/926)  

471. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 2008 yılında yapmış olduğu araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/927)  

472. - Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, sel felaketinden zarar gören arı yetiştiricilerine 

yapılan yardımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/929)  

473. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum H Tipi Cezaevindeki hükümlülerin 

durumlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/931)  

474. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaeviyle ilgili bazı 

iddialara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932)  

475. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, tutuklu ve hükümlülerin kelepçeli olarak 

muayene edilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/933)  

476. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/934)  

477. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, limon ve turunç üretimi, ithalatı ve 

ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/935)  

478. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yer fıstığı üretimi, ithalatı ve 

ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/936)  

479. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, arpa üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937)  
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480. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üzüm üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/938)  

481. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tütün üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/939)  

482. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karpuz üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/940)  

483. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeker pancarı üretimi, ithalatı ve 

ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/941)  

484. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, incir üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/942)  

485. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeftali üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/943) 

486. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elma üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/944)  

487. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bal üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945)  

488. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, susam üretimi ve ithalatına ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/946)  

489. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tatlı su balıkçılığının desteklenmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/947)  

490. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağ alanlarının genişletilmesine ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/948)  

491. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, soya üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/949)  

492. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin 

enflasyon farkından yararlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/950) 

493. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ayçiçeği üretimi ve ithalatına ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

494. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, intiharların artışına ve önlenmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952)  

495. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, patates  üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/953)  

496. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gübre üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954)  

497. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık güvencesi olmayan kişilere 

yaptırılan gelir testinin süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/955)  

498. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pamuk üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/956)  

499. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, FATİH Projesi kapsamındaki akıllı 

tahta uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957)  

500. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, nohut üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/958)  

501. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mercimek üretimi ve ithalatına ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/960)  
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502. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren mandalina ağacı sayısına  

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

503. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, limon üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/962)  

504. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kuru soğan üretimi, ithalatı ve 

ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/963)  

505. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kuru fasulye üretimi ve ithalatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/964)  

506. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayısı ve zerdali üretimi, ithalatı ve 

ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/965)  

507. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kavun üretimi, ithalatı ve ihracatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/966)  

508. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, portakal ve mandalina üretimi, ithalatı 

ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/967)  

509. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren portakal ağacı sayısına 

ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/968)  

510. - Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, sel felaketinden zarar gören narenciye 

üreticilerine yapılan yardımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/969)  

511. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesi yenilenmesine ve 

içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/970)  

512. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat Merkeze bağlı bir köyde kamulaştırma 

yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/971)  

513. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yerköy İnandık Sulama Barajı yapımı çalışmalarına 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/972)  

514. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yenice Barajının yapım çalışmalarına ilişkin Orman 

ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/973)  

515. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Oğulcuk Barajının yapım çalışmalarına ilişkin 

Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/974)  

516. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Musabeyli Barajının tamamlanmasına ilişkin 

Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/975)  

517. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Sarıkaya’daki Hasbek Barajı yapım çalışmalarına 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976)  

518. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta görev yapan ve 2012 yılında atama 

yapılması planlanan orman mühendisi sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/977)  

519. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Akdağmadeni’nde yapılması planlanan Bahçecik 

barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978)  

520. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS puanı ile 

yapılan personel alımlarında organik tarım mantarcılık ve tarımsal sulama yönetimi bölümlerine 

kadro açılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/979)  

521. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, il müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/980)  

522. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/981)  
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523. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun yapımına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/982)  

524. - Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Bursa-Balıkesir-İzmir hızlı tren projesine 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

525. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik dağıtım hatlarının 

yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/984)  

526. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun yenilenmesine ve elektrik 

dağıtım hatlarının bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/985)  

527. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, sokakta yaşayan çocukların sorunlarına ilişkin 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/987)  

528. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/989)  

529. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, mükerrer vergilendirmeye ilişkin Çevre ve 

Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/990)  

530. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’da ön ödemeli elektronik kartlı doğalgaz 

sayacı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/991)  

531. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in,  Ankara’daki ön ödemeli sayaçların elektronik 

kartlarının ana yazılım kodlarıyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/992)  

532. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze ziyaretlerine ilişkin Kültür ve 

Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/994)  

533. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet tiyatrolarının seyirci sayısının 

artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/995)  

534. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet opera ve balesi seyirci 

sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/996)  

535. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2010 ve 2011 yıllarındaki turist 

sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/997)  

536. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadınların sendikalara katılım oranına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/998)  

537. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren badem ağacı sayısına  

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/999)  

538. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, badem üretimine ve üretimin 

artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000)  

539. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren ceviz ağacı sayısına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001)  

540. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, domates üretimi, ihracatı ve üretimin 

artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002)  

541. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu Başkanlığınca yapılan personel alım sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1003)  

542. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Çukurova Bölgesindeki sulama kanallarının 

yenilenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 

543. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, sulama suyu ücretlerinin tespitine ilişkin Orman 

ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005)  
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544. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Çukurova Bölgesindeki drenaj kanallarına ilişkin 

Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006)  

545. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Yedigöze Barajı sulama sistemine ilişkin Orman 

ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007)  

546. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yem üreticilerinin sorunlarına ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008)  

547. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren Antep fıstığı ağacı 

sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009)  

548. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, toplam kestane üretimi ve üretimin 

artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1010)  

549. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pamuk üretimine ve üretimin 

artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011)  

550. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, patates üretimine ve üretimin 

artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012)  

551. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, salatalık üretimine ve üretimin 

artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1013)  

552. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeker pancarı üretimine ve üretimin 

artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014)  

553. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tütün üretimine ve üretimin 

artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015)  

554. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren fındık ağacı sayısına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1016)  

555. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fındık üretimine ve üretimin 

artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017)  

556. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren kayısı ve incir ağacı 

sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018)  

557. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren kestane ağacı sayısına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1019)  

558. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, antep fıstığı ve ceviz üretimine, 

üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1020)  

559. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren elma ve şeftali ağacı 

sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021)  

560. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süt inekçiliğine destek verilmesine 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022)  

561. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine 

yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023)  

562. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin 

özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024)  

563. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, açlık ve yoksulluk sınırı altında 

yaşayan kamu çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025)  

564. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil sektöründe yaşanan sıkıntılara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026)  

565. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, halk kütüphanesi sayısındaki 

azalmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027)  
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566. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Et ve Balık Kurumunun faaliyetlerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028)  

567. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilerin milli gelir içindeki payına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029)  

568. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilerin her türlü katkı ve katılım 

paylarından muaf tutulması talebine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1031)  

569. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sosyal Güvenlik Kurumu icra 

memurlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1032)  

570. - Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi kapsamındaki 

bazı projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033)  

571. - Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi kapsamındaki 

projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034)  

572. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik iletim ve dağıtım hatlarının 

yenilenmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035)  

573. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu ve yol yapımı sorununa 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036)  

574. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun asfaltlanması ve kanalizasyon 

şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037)  

575. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar’ın kültür ve turizm merkezi olması için 

yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039)  

576. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a yapılacak yatırımlara ilişkin Kültür ve 

Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040)  

577. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık serbest bölgeleri oluşturulmasına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041)  

578. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, termal turizm alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042)  

579. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, termal sağlık merkezleri ve kaplıcaların kontrollerine 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043)  

580. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’ye yapılacak hastaneye ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044)  

581. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, koruyucu hekimlikle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045)  

582. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046)  

583. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün ulaşım, içme suyu ve elektrik 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047)  

584. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün kanalizasyon ve yol sorununa ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048)  

585. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Türkiye’de insansız hava araçları ve özel timler 

için üs kurulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049)  

586. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Konya-Ankara seferi yapan hızlı trenin kış 

koşulları nedeniyle hızının düşürülmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1050)  

587. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı 

köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052)  



7 
_
  SÖZLÜ SORULAR   

16 NCI  BİRLEŞİM 

 
– 56 – 

588. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hayvancılığın desteklenmesine ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053)  

589. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki spor kulüplerine yapılacak maddi 

yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054)  

590. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı il 

ve ilçelerin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055)  

591. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki resmi kurum ve kuruluşların Ardahan 

esnafından yaptığı alışverişin miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057)  

592. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir Devlet üniversitesinin kampüsüne girilirken 

alınan ücrete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058)  

593. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı 

köylerin aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059)  

594. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı 

köy okullarının araç ve gereç ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060)  

595. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta taksicilere durak yeri yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061)  

596. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullarda öğrencilere süt yardımı yapılmasına ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062)  

597. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehri ve Çıldır Gölü’nün taşması neticesinde 

oluşan mağduriyete ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063)  

598. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin bazı köylerinde yapılan kadastro 

çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064)  

599. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının salon 

ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066)  

600. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kan merkezi ve kan deposu ihtiyacına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068)  

601. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına 

ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071)  

602. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eski Ardahan-Hanak yolunun açılıp açılmayacağına 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073)  

603. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hamas örgütüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1074)  

604. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca atanan yönetim 

kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075)  

605. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve ilçelerindeki doğum oranına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076)  

606. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamuda ve özel sektörde TC kimlik numarası veya 

nüfus cüzdanı ibrazına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077)  

607. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Artova Devlet Hastanesinin uzman hekim ihtiyacına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078)  

608. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, kaçak sigara ve tütünün ülkeye girişinin ve 

satışının engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080)  

609. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, suni bal denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081)  
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610. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında hayvan sağlığı için kullanılan 

antibiyotiklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1082)  

611. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu 

çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083)  

612. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084)  

613. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türk Gıda Kodeksine ilişkin Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085)  

614. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ve kullanıldığı 

sektöre ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086)  

615. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitime tâbi tutulan çiftçi sayısına ve organik tarım 

konusundaki eğitime ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087)  

616. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında yaş sebze meyve üretimi ve 

ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088)  

617. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarında 

indirime gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1089)  

618. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta sulama birliklerine borcu olan çiftçilere 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090)  

619. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurt dışı teşkilatlarına atanacak olan 

personelin yabancı dil şartının kaldırıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1091)  

620. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sertifikalı tohum kullanan çiftçi sayısına ilişkin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1092)  

621. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli yöneticilerin atamalar ve 

zorunlu yer değiştirmeler nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1094)  

622. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilköğretim öğrencilerinin fiziki 

saldırılara maruz kaldıkları iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095)  

623. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Talim ve Terbiye Kurulu eski 

başkanının yapmış olduğu bir açıklamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1096)  

624. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul ve kurum müdürlerinin 

atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097)  

625. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye ile Yunanistan arasında 

gerçekleşen ihracat ve ithalata ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098)  

626. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süt izni kullanımı konusunda kadın 

memurlara zorluk çıkarıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099)  

627. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, et ithalatı ve hayvancılık politikalarına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100)  

628. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, maaşların enflasyon karşısında 

azaldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1101)  

629. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süte karşı başlatılan aleyhte 

kampanyaya ve süt tüketimini artırmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1102)  
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630. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, et fiyatlarında üretici ile tüketici 

fiyatları arasındaki farka ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1103)  

631. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilköğretim okullarındaki güvenlik 

sorunu ve çeteleşme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105)  

632. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TCDD’de çalışan geçici personele 

kadro verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1108)  

633. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Gençlik ve Spor 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111)  

634. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113)  

635. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, mobbing olaylarını engellemek için yapılan 

çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114)  

636. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, mobbing olaylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115)  

637. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, ortaöğretim kurumlarının şehir dışına çıkarılacağı 

iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1117)  

638. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1118)  

639. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, kadınların işgücüne katılım oranına ve bu oranın 

artırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1119)  

640. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okul çevresinde yaşanan şiddet olaylarına ve alınan 

önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120)  

641. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, yeniden yapılandırılan Meteoroloji Genel 

Müdürlüğünde kapatılan istasyonlara ve yeni kurulan müdürlüklere yapılacak atamalara ilişkin 

Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121)  

642. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’nin elde ettiği gelir miktarına ve devam eden 

projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122)  

643. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kyoto Protokolü çerçevesinde alınan önlemlere 

ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123)  

644. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kamuda kullanılan taşıt sayısına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124)  

645. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’nin Tokat’ta yaptığı daire sayısına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125)  

646. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1126)  

647. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’da üretilen, taşınan ve depolanan 

kimyasallara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1127)  

648. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sosyal güvenlik reformuna ve sendikalı çalışanlara 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128)  

649. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, OSB’lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129)  

650. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Kura nehrine HES projesi yapılmasına 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130)  
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651. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ABD Büyükelçiliğinde brifing verildiği iddialarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1131)  

652. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlık Müsteşarlığına atanan kişiye ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132)  

653. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fizik tedavi rehabilitasyon 

hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134)  

654. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işçi sağlığı konusunda ülkemizdeki 

meslek hastalıkları hastanelerinin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1135)  

655. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, verem savaş dispanserlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136)  

656. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, turizm potansiyelinde Anadolu’nun 

payının artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137)  

657. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mağara turizminin geliştirilmesine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138)  

658. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aşırı yağışlardan zarar gören 

çiftçilerin mağduriyetine ve sebze fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1139)  

659. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da don olayları nedeniyle zarar gören üreticilerin 

mağduriyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140)  

660. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü 

bünyesinde görev yapan teknisyen yardımcılarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1141)  

661. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İtalya ile yapılan ithalat ve ihracata 

ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142)  

662. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 

ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1143)  

663. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 yılında Fransa ile gerçekleşen 

ithalat ve ihracat oranına ve Fransa’nın soykırım yasasından sonraki dış ticaretimize ilişkin Ekonomi 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144)  

664. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamuda tek maaş düzenlemesi 

paralelinde engelli Kıbrıs gazilerinin maaşlarının kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145)  

665. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücretlinin brüt maaşı üzerinden 

kesilen vergi ve sosyal güvenlik primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1146)  

666. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamuda çalışan avukatların 

maaşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1147)  

667. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının 

Devlet tarafından karşılanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/1149)  

668. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mübaşirlerin genel idare hizmetleri 

sınıfına geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150)  

669. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ihracat ve ithalat oranlarındaki 

artışlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151)  
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670. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’deki bir köye yeni bir 

okul yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153)  

671. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şehit olan asker ve polis ailelerine ödenen 

tazminatlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154)  

672. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sık yaşanan internet arızasına ve 

arızanın giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1155)  

673. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan çevre ve köy yollarının etrafının 

ağaçlandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1156)  

674. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanatçılara verilen teşvik paralarına ilişkin Kültür ve 

Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157)  

675. - Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çokal Barajının yapımı aşamasında zarar gören 

çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1158)  

676. - Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde-Tepeköy Çiftlik İl Yolu Projesine ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159)  

677. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kaçak et ticaretine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160)  

678. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tarım Sigortası Kanununa ilişkin Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161)  

679. - Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, evde bakım parasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162)  

680. - Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli istihdamına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163)  

681. - Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanser hastalığındaki artışın önlenmesine ve tedavi 

maliyetini azaltıcı tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164)  

682. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, terör örgütü bünyesindeki MİT mensuplarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1165)  

683. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesinin yenilenmesine ve 

köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

684. - Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Nişancı Mehmet Paşa Camii’nin bahçesinde bulunan 

mezarlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167)  

685. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Bakanlıkta görevli orman mühendisi sayısına ve 

orman mühendislerinin atanmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1168)  

686. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, engelli vatandaşların eğitimine ilişkin Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169)  

687. - Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çorlu’daki angus çiftliğinin çevreye verdiği 

zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170)  

688. - Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’daki bazı kültür merkezlerinin 

tamamlanamamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171)  

689. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, MİT-PKK ilişkisi ile ilgili bazı iddialara ve bir 

cumhuriyet savcısının görevden alınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172)  

690. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesi ve kanalizasyon 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173)  
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691. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174)  

692. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’a bağlı köy yollarının bakım ve onarımına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) 

693. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Kemer-Ulupınar köyünde bulunan deniz 

kaplumbağalarının üreme alanlarının korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1176) 

694. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Termik Santralinin çevreye vereceği 

zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 

695. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze ve ören yerlerinden ücretsiz 

yararlanılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

696. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sigara kaçakçılığının önlenmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1180) 

697. - Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Marmaris-Muğla duble yoluna ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) 

698. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Hak-İş’in işsizlik konusunda yaptığı 

açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1182) 

699. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, zeytin üreticilerinin desteklenmesi ve 

zeytinyağı fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1183) 

700. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeker fabrikalarının üreticiye devir 

suretiyle özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1184) 

701. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pamuk ithalatına ve yerli üreticinin 

desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) 

702. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve kaçakçılığının önlenmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1186) 

703. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki keçi sayısına ve bu 

sayının arttırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1187) 

704. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sigortası fonundan yararlanma 

koşullarının kolaylaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1188) 

705. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, konserve, hazır et ürünleri ve bakliyat 

kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1189) 

706. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fındık kaçakçılığının önlenmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1190) 

707. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücretin yeniden belirlenmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) 

708. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeker kaçakçılığına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1192) 

709. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1193) 

710. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki öğretmen 

açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) 

711. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, köylere hizmet götürme birliklerinde çalışan geçici ve 

sözleşmeli personele kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1196) 
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712. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarım sigortası kapsamının 

genişletilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 

713. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta görev yapan veteriner 

hekimlerin görevde yükselmeleriyle ilgili düzenlemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1198) 

714. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Termik Santralinde kullanılacak suya 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

715. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki HES’lerin meydana getirdiği 

toprak kaymalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) 

716. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Termik Santralinin çevreye vereceği 

zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1201) 

717. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, bazı liselerden mezun olanların üniversiteye 

başvurularında ek puan alamamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) 

718. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, FATİH Projesi kapsamında bilgisayar derslerine 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

719. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır hayvan pazarının altyapı sorununa ilişkin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

720. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işsizlik ödeneği müracaatlarına ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

721. - İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, cezaevinde işkence iddiasıyla hayatını 

kaybeden bir kişinin ailesine ödenen tazminata ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1206) 

722. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekaleten genel müdürlük, daire başkanlığı ve şube 

müdürlüğü yapanlar ile şef ve şube müdürü atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

723. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehir imar planlarında cemevlerine yer ayrılıp 

ayrılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

724. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki ortaöğretim kurumlarına 

spor malzemesi verilip verilmeyeceğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1209) 

725. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt il spor müdürlükleri 

bütçelerine ek ödenek verilip verilmeyeceğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1210) 

726. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki spor kulüplerine 

malzeme ve maddi yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1211)  

727. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinde eğitimde yeterliliğe 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) 

728. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinde karla mücadeleye 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

729. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinin köy okullarının 

altyapısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1214) 

730. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un ilçe ve köy 

sokaklarındaki aydınlatmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) 
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731. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Malatya’da bazı öğrencilere okuldan uzaklaştırma 

cezası verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) 

732. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta lisanslı sporcu sayısının 

artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) 

733. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki hava kirliliğine ilişkin 

Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

734. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki belediyelerin itfaiye 

aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

735. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, yurtdışında sürgünde yaşayan şair, yazar ve 

sanatçılara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 

736. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, MİT Müsteşarı ve bazı MİT mensuplarının ifadeye 

gitmemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224)  

737. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

hizmet binası yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225)  

738. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, binaların yalıtımıyla ilgili konut 

sahiplerine destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226)  

739. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Maliye Bakanlığına yeni bir sosyal 

tesis yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

740. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey 

toplantılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228)  

741. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari gelir desteği sisteminin 

uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1229)  

742. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücret tespit komisyonuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1230)  

743. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gençlerin, kadınların ve engellilerin 

istihdamının teşvik edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231)  

744. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1232) 

745. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, canlı hayvan kaçakçılığına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233)  

746. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde tüketilen kaçak çaya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1234)  

747. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni bir sendikal mevzuat hazırlanıp 

hazırlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1235)  

748. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı istihdam ile mücadeleye 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

749. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çalışanların kıdem tazminatına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237)  

750. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çalışma hayatında taşeronlaşma ve bu 

şirketlerde çalışanların sendikal örgütlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1238)  

751. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sevgi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239)  

752. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yetiştirme yurtlarından zorunlu ayrılan 

çocukların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240)  
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753. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile yanında bakım hizmetine ilişkin 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241)  

754. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de kurulacak termik santrale ilişkin Çevre 

ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242)  

755. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de kurulacak termik santrale ilişkin Çevre 

ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243)  

756. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türkiye’de kullanılan ilaçların zararlarına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244)  

757. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde şiddetli yağışlardan etkilenen 

çiftçilerin mağduriyetine ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1245)  

758. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246)  

759. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son yasal düzenlemelerle Devlet ve üniversite 

hastanelerinden ayrılan doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247)  

760. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki engelli sayısına ve yapılan yardım 

miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 

761. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, obezite hastalığına ve bununla mücadeleye ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249)  

762. - Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kırık ve Oyrak Barajı Projelerine ilişkin Orman 

ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1250)  

763. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, GDO’lu ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251)  

764. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara Cengiz Topel Mahallesinde yaşanan toprak 

kaymalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 

765. - Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 1999-2011 yılları arasındaki terör saldırılarına ve 

KCK yapılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1253)  

766. - Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, çiftçilere verilen kredilere ve bankacılık 

sistemindeki yabancı sermaye oranına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 

önergesi (6/1254)  

767. - Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 2002 yılından bu yana TRT Genel Müdürlüğü’ne 

açıktan atanan personel sayısına ve TRT tarafından özel şirketlere yaptırılan programlara ilişkin 

Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1255)  

768. - Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Başbakanlık uçağının kullanımına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1256)  

769. - Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanı ve Kastamonu-Ilgaz Dağı 

tünel inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257)  

770. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, soba gazından kaynaklanan zehirlenmelere ilişkin 

Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

771. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köylerdeki 

sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1260)  

772. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal’daki bazı köylerin sağlık ocaklarının fiziki 

şartlarına ve personel sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 
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773. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı sağlık ocaklarının personel ihtiyacına 

ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262)  

774. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı köy okullarının öğretmen açığına ve 

araç-gereç sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263)  

775. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köy 

yaylalarının elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264)  

776. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Başbakan’ın bir konuşmasındaki bir ibarenin AA 

tarafından çıkarılarak yayımlandığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü 

soru önergesi (6/1265)  

777. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Beypazarı duble yolunun yapım ve onarımına 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266)  

778. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Doğu Akdeniz Bölgesinde turizm işletmeciliğine ve 

sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

779. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Kandıra’da yoğurt üretimine teşvik 

verilmesine ve hindi üretim çiftliği kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1269) 

780. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, bilgi ve iletişim teknolojisi derslerinin kaldırılmasına 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

781. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana metrosunun devrine ve ulaşıma yönelik 

projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

782. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, meslek danışmanlık sertifikası sahiplerinin 

mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) 

783. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdamlarına 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) 

784. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şehit ailelerinin sorunlarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1275) 

785. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1276) 

786. -Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Anadolu Ajansının milletvekilleri tarafından verilen 

hükümet faaliyetleri ile ilgili soru önergelerinin yayınına son vermesine ilişkin Başbakan Yardımcısından 

(Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1277) 

787. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, belediyelerdeki özel kalem müdürlüğü kadrolarına 

yapılan atamalara ve imar planlarında ibadet alanı olarak ayrılan yerlere ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/1278) 

788. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bozova’daki bir köyün sağlık evi ihtiyacına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) 

789. - Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, çiftçilere ödenen ürün desteğinin gecikmesine ve 

yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1280) 

790. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul Atatürk Havalimanının 

yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1281)  

791. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, havalimanları ile kent merkezleri 

arasında yolcu taşımada yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1282) 

792. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, KCK soruşturması kapsamında bazı MİT 

yöneticileri ve personelinin ifadeye çağrılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283)  
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793. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki üreticilerin mağduriyetine 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284)   

794. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, illere göre aile hekimi sayısına ve aile 

hekimlerinin aldıkları ücretlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1287)  

795. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hekimlere ve diğer sağlık personeline açılan 

davalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288)  

796. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ilaç üretimine ve sektördeki firmalara ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289)  

797. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/1290)  

798. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde faaliyet gösteren bankaların şube 

sayılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291)  

799. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, unvan değişikliği sınavının yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292)  

800. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve dış kaynaklı 

banka sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293)  

801. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yaşam boyu eğitimle ilgili çalışmalara ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1294)  

802. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim için yurtdışında bulunan öğrenci sayısına ve 

bütçeden yurtdışı eğitim için ayrılan para miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1295)  

803. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erasmus öğrenci değişim programına ilişkin 

Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296)  

804. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilinde başarı belgesi verilen personele ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297)  

805. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, işsizlik fonunda biriken para miktarına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298)  

806. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, işsizlik ödeneğinden faydalanan kişi sayısına ve 

yapılan ödeme miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1299)  

807. - İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ceza ve tutukevlerindeki basın mensubu ve yazar 

sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) 

808. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü-Elbistan yolunun 

genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1305)  

809. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğünde; su ürünleri mühendisi ve teknikeri ile balık teknolojisi mühendisi istihdam edilmesine 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1306)  

810. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın araç muayene 

istasyonu ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1307) 

811. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Afşin-Elbistan karayolunun 

bölünmüş yol olarak düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 
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812. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Çağlayancerit 

karayolunun duble yol olarak genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

813. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İçmeler-Ilıca yoluna ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310)  

814. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, köy yollarının asfaltlanmasına 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311)  

815. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık-Gölbaşı yolunun hizmete 

açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312)  

816. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ın bazı köy yollarının 

asfalt sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313)  

817. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık Kısık Obası yolunun 

yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314)  

818. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş il merkezinde 

Kayseri çevre yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1315)  

819. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bir demiryoluna geçit 

yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316)  

820. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı hizmet merkezlerinin sayısının 

artırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317)  

821. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yakacak yardımlarına ilişkin Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318)  

822. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli kadrolarına atama 

yapılmamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1319)  

823. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni bir huzurevi binası ihtiyacına 

ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320)  

824. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadına karşı şiddetin önlenmesine 

ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1321)  

825. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bir köy yolunda bulunan meranın 

köy tüzel kişiliğine tahsis edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1322)  

826. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Gavur Gölü mevkiindeki tarım 

işletmeleri ve arazilerinin su tahliyesinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323)  

827. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık İlçesinde bazı köylere 

sulama kanalı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1324) 

828. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite sınavlarında öğrencilere 

dağıtılan kalemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325)  

829. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, köy okullarına öğretmen lojmanı 

yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326)  

830. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yükseköğretim kurumlarına 

yerleştirilecek öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1327)  

831. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yeşildere’deki bir ilköğretim okuluna ek 

derslik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1328)  
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832. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelliler koleji açılıp 

açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329)  

833. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta ilköğretim ve 

ortaöğretimdeki derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330)  

834. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ın İlköğretim Okulu ve 

Anadolu Öğretmen Lisesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1331)  

835. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Merkez ve Elbistan 

ilçelerinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332)  

836. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın hastane 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1333)  

837. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu ve köylerindeki hastane ve 

sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334)  

838. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, otomatik meteoroloji gözlem 

istasyonu kurulmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 

839. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Merkez’deki su 

sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336)  

840. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, belde belediye başkanlarının özlük 

ve pasaport haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337)  

841. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yol yapım ve bakım hizmetleri için 

Kahramanmaraş İl Özel İdaresine kaynak aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1338)  

842. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu’nda SGK Hizmet Binası 

yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339)  

843. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi mekanların restorasyonu 

konusunda ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1340)  

844. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli 

personel için ayrılmış olan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1341) 

845. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıktaki taşeron şirket 

çalışanlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342)  

846. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli 

personel için ayrılmış olan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1343)  

847. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlardaki taşeron şirket 

çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1344)  

848. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlardaki taşeron şirket 

çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1345)  

849. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Gökdere Barajı tünelinde meydana gelen kazaya 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346)  

850. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Mobil Telekomünikasyon 

sektöründe çifte vergilendirmeye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348)  

851. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta tekstil 

sektörünün teşvikine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349)  
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852. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ta kurulacak OSB’ye 

ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1350)  

853. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş ilçe tarım 

müdürlüklerinin bina ve personel ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1351) 

854. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Amik Ovası sulama kanalı inşaatına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352)  

855. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a kanser araştırma hastanesi kurulmasına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 

856. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, anlaşmalı boşanma sonucu yetim aylığı bağlanan 

ailelerin tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355)  

857. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında şiddet gören doktorlara ve şiddetin 

sebeplerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356)  

858. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eşit işe eşit ücret uygulamasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357)  

859. - Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, TMO’nun stoklarında bulunan 

fındığın Fiskobirlik’e satışı konusunda yeni bir kararname hazırlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 

860. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki tarihi ve kültürel mekanların 

restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1359)  

861. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Türkiye-Suriye sınırındaki tarihi bir köprünün 

restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360)  
862. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki iki köprünün restorasyonunda ihmal 

olduğu iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

863. -  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki tarım alanlarına ve kredi borcu olan 

çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) 

864. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, lise son sınıf öğrencilerinin aldığı 

sağlık raporlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) 

865. -  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, deprem sonrasında Van’ın bazı ilçelerindeki hayvan 

yetiştiricilerine yem desteği yapılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1364) 

866. -  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, başta İstanbul olmak üzere tüm illerdeki mikro 

kredi başvuruları ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) 

867. -  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depremi sonrasında işini kaybedenlere yönelik 

çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1366) 

868. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta iş makinesi 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1367) 

869. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Elbistan A Termik Santraline 

filtre ve atık su tesislerinin kurulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) 

870. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezlerinin yeterliliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) 

871. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta TCDD’ye ait 

istasyonun yükleme ve boşaltma alanı zemininin tadilatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1374) 
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872. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Köprüağzı 

istasyonları arasındaki eskiyen rayların yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1375) 

873. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-İçel arası günübirlik 

tren seferi konulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1376) 

874. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın-Geben yoluna ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

875. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, nişasta bazlı şeker kullanımı ve 

ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1378) 

876. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a kontrol 

laboratuvarı kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

877. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında 

bulunan boş kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) 

878. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında 

çalıştırılan şirket görevlilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

879. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında 

bulunan boş kadrolara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

880. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta okullardaki spor 

salonu ve tesislerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) 

881. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a olimpik yüzme 

havuzu yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) 

882. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Müdürlüğü Makine İkmal Şube 

Müdürlüğünün Bakım Onarım Atölyesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1387) 

883. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’de yapılan arkeolojik kazılara ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) 

884. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılmasına 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1389) 

885. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin borçlarına ve doğrudan desteklenmesine 

ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1390) 

886. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarında lavaboların okul dışında 

olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) 

887. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki spor kulüplerinin desteklenmesine 

ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 

888. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394) 

889. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Merkezi, ilçe ve köy yollarının bakım ve 

onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) 

890. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da su borularının ve su depolarının 

donmaması için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1396) 

891. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de elektrik direk ve hatlarının 

hasar görmesi sebebiyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397) 

892. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkezdeki bir köyün yol ve su sorununa 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 
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893. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hanak’taki bazı köylerin atık su ve kanalizasyon 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 

894. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kurban kesimhanesi ihtiyacına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) 

895. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığın Ardahan’daki personel sayısının 

artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) 

896. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2003’ten itibaren yapılan lojman satışlarına ve 

gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) 

897. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilerin mazot ve gübre paralarının 

ödenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1404) 

898. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Yem Fabrikasının özelleştirilmesine, et 

kombinasının kapatılmasına ve yün işleme fabrikası ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 

899. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın teknik eleman ve iş makinası ihtiyacına 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) 

900. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ani Harabelerinin bakım ve onarım ihtiyacına 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) 

901. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün yeni 

bina ve memur ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

902. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1409) 

903. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ahıska’dan gelenlerin borçlanma yoluyla emekli 

olabilmeleri için yapılacak çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1410) 

904. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İşsizlik Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1411) 

905. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) 

906. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de sporcu sayısının artırılmasına 

ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) 

907. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’deki spor kulüplerinin 

desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1414) 

908. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki spor kulüplerinin desteklenmesine 

ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) 

909. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Alevi inancının öğretilmesi için TRT’de yeni 

programlar yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1416) 

910. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin kredi borçlarından kaynaklanan 

mağduriyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1418) 

911. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ziraat Bankasının tarım ve hayvancılık sektörüne 

verdiği kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1419) 

912. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de karla mücadele çalışmalarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) 

913. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Havaalanındaki bazı eksikliklere ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) 
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914. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında açılan 

temsilciliklerine ve çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1422) 

915. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Pozantı cezaevi yetkililerine soruşturma açılmasına 

ve çocukların psikolog gözetiminde tedavilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1423) 

916. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Türkgözü sınır kapısındaki personel 

yetersizliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1424) 

917. -  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balya-Güngörmez yolunun yapım 

çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) 

918. -  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik radar üssünde çalışan personele ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 

919. -  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu öğrencilerin sayısı ile ilgili verilen soru 

önergesi sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) 

920. -  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, 24. Dönem sözlü ve yazılı soru önergeleri ile 

bunların cevaplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1428) 

921. -  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, depremin Van kedileri üzerindeki etkisine 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 

922. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okulların spor malzemesi ihtiyacına ilişkin Gençlik 

ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1430) 

923. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1431) 

924. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık İl Müdürlüğündeki personel eksikliğine 

ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1432) 

925. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’nin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin 

Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1433) 

926. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de yapılması planlanan kentsel 

dönüşüm alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

927. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

928. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 

929. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sağlık hizmetlerindeki sorunlara ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

930. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ankara’da özel sektöre yaptırılacak hastane 

komplekslerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438) 

931. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki tıbbi personel sayısının eksikliğine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) 

932. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’deki eğitim kurumlarının 

eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) 

933. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Milli Eğitim İl Müdürlüğünün personel 

eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) 

934. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 

kurban kesimlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1443) 

935. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları 

dergilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 
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936. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki serbest bölgelerdeki 

yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1445) 

937. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki gıda ve temel ihtiyaç 

alanındaki distribütörlük uygulamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1446) 

938. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2/B kapsamındaki arazilerden ecrimisil vergisi 

talebine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1447) 

939. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, döviz kredisi kullanımına ve geri ödemelerine ilişkin 

Başbakan Yardımcılığından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1448) 

940. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TÜİK’te çalışan 4-C’li personele ilişkin Kalkınma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1449) 

941. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamuda çalışan 4-C’li personele ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1450) 

942. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca çıkarılan dergilere 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451) 

943. -  Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, 2011 yılında ülkemize giren bir miktar paranın 

kaynağına ilişkin Başbakan Yardımcılığından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1452) 

944. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, eski bir belediye bürokratı hakkındaki iddialara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

945. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, geçmişte özelleştirilen bazı limanların işletilmesine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) 

946. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü 

sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1455) 

947. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki adliye binasının yeterliliğine ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456) 

948. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, buğday ve ekmek fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) 

949. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki Devlet hastanelerinde uzman doktor 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

950. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki sağlık ocaklarında personel ihtiyacına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1459) 

951. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında emekli edilen ve 

edilecek personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460) 

952. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemine ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) 

953. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevinde yaşanan taciz olayı 

ile ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1462) 

954. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehitlik maaşlarının yükseltilmesi ile şehit ailelerinden 

alınan elektrik ve doğal gaz faturalarında indirim yapılması talebine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

955. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eczanelerde satılan ilaçların dozajlarının değiştirildiği 

ya da etkili maddeleri ile oynandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1464) 

956. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Lirası ile ilgili düzenlemelere ve emisyon 

hacmindeki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1465) 
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957. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının 

ülkemizle ilgili değerlendirmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 

önergesi (6/1466) 

958. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, engellilere yönelik spor hizmetlerinin 

geliştirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1467) 

959. -  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Pakistan’a hibe 

edeceği otobüslere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1468) 

960. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Hasan Uğurlu Barajı üzerine köprü yapılmasına 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1469) 

961. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, dernek, vakıf ve ticari şirketlerin genel kurul 

toplantılarında vekaleten oy kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 

962. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki OSB’lerde atık kontrolü yapılıp 

yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

963. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Turhal’daki fabrikaların atık su kontrollerinin 

yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1472) 

964. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Devlet Hastanesindeki doktor açığına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

965. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, tedavi katılım payının kaldırılıp kaldırılmayacağına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) 

966. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 

967. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun çayı üzerindeki bir köprünün 

onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479) 

968. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir köyün alt geçit ve 

köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1480) 

969. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların 

asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1481) 

970. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların 

asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) 

971. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların 

asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) 

972. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların 

asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1484) 

973. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların 

asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1485) 

974. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir yolun yapımının 

tamamlanması ve yol üzerindeki köprünün genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486) 

975. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, SGK ve İŞKUR’daki boş engelli 

kadrolarına atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1487) 

976. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Gaziantep 

arasındaki karayoluna kavşak yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1488) 
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977. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Ekinözü arasındaki 

yolun ulaşıma açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1489) 

978. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki yolların asfaltlanması 

ve köprülerin onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1490) 

979. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’ın spor salonu ihtiyacına 

ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1491) 

980. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün köprü 

ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

981. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir köyün su sorununa 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) 

982. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir dere yatağının ıslah 

edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) 

983. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ta meydana gelen sel 

baskınları için önlem alınması ve bir köyün içme suyu şebekesi sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

984. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ın sulama göleti ihtiyacına 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) 

985. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bir köyün eskiyen içme 

suyu şebekesinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1497) 

986. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki sağlık ocağı 

lojmanlarının bakım ve onarımı ile diyaliz ve toplum sağlığı merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

987. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki bazı köylerin içme ve 

sulama suyu şebekeleriyle ilgili yenileme çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su 

İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

988. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir ilköğretim okulu 

binasının tadil edilerek anaokuluna dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1501) 

989. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ta kız yurdu, lise binası 

yapılmasına ve okullara kalorifer tesisatı döşenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1503) 

990. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir ilköğretim okulunun 

ikili öğretimden normal öğretime geçip geçmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1505) 

991. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu’ndaki bir köyün ilköğretim 

okulu ihtiyacına ve bir ilköğretim okulunun yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 

992. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir ilköğretim okulunun 

yenilenmesine ve geçici binada faaliyet gösteren çok programlı lise için yeni bina yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) 

993. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Büyükkızılcık Beldesine lise 

yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1510) 



7 
_
  SÖZLÜ SORULAR   

16 NCI  BİRLEŞİM 

 
– 76 – 

994. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir sulama tesisinin 

tamamlanıp tamamlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1511) 

995. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki 12 derslikli ilköğretim 

okulu ihtiyacına ve bir köydeki ilköğretim okulunun çatısının onarımına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) 

996. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir ilköğretim okulunun 

fiziki yetersizliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

997. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ne Anadolu Lisesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) 

998. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir trafo yetersizliği ve 

elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

999. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki sulama kanallarının 

iyileştirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1520) 

1000. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’un sulama göleti ihtiyacına 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) 

1001. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köye lise yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) 

1002. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki bazı köylerin içme 

suyu şebekelerinin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1523) 

1003. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün temiz içme 

suyu ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

1004. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkan dergilere ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

1005. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, el dokuması halıcılığına ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

1006. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, el dokuma halıcılığına ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

1007. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’daki Küçük Sanayi Sitesinin altyapı ve yol 

sorununa ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) 

1008. -  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1531) 

1009. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da KÖYDES bütçesinin artırılmasına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 

1010. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki içme suyu ve kanalizasyon 

sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) 

1011. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’ın içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1534) 

1012. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde spor tesisleri kurulmasına ilişkin 

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 

1013. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’daki cami ve Kuran kursları tabelalarının 

yenilenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1536) 

1014. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı ilçelerine internet evi kurulması 

talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 
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1015. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki sağlık ocaklarının bakım ve onarımıyla 

sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

1016. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle ve köylerindeki sağlık ocağı ve personel 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 

1017. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ankara’da özel sektöre yaptırılacak hastane 

komplekslerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540) 

1018. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, meslek odaları ve sendikaların işçi sağlığı ve iş 

güvenliği politikasına katılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1541) 

1019. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki içme suyu denetimlerine ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) 

1020. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelerde görevlendirilen aile hekimi 

ve sosyal hizmet uzmanlarıyla bu hastanelerdeki doğumlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1543) 

1021. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 

Bölgeleri arasında yer alıp almadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1544) 

1022. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un sabit hatlardan aldığı sabit 

ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) 

1023. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında çeşitli olaylardan dolayı 

yaralanan ve ölen kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

1024. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir şube müdürüne ve toprak döküm alanlarının 

gelirlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1547) 

1025. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Orman Genel Müdürlüğüne ait bir araziye ilişkin 

Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1548) 

1026. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki belediyelerin 5779 sayılı Kanun 

kapsamındaki paylarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 

1027. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’un diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) 

1028. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’da yeni iş makinesi ihtiyacına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1551) 

1029. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığa şube müdürü olarak atanan bir kişi ile 

ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) 

1030. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gençlik Parkında sanatçıların dernek merkezi 

olarak kullandıkları bir binaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) 

1031. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’a bağlı köylerdeki su borularına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

1032. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki bazı köylerin greyder ve kepçe ihtiyacına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1555) 

1033. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki kamu binalarının bakım ve onarımına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1556) 

1034. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki spor kulüplerine maddi yardım 

yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

1035. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki köylerin arıtma tesisi ve kanalizasyon 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) 
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1036. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki bazı köylerdeki elektrik direklerinin 

değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1560) 

1037. -  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, 2004 yılından sonra zaman aşımına uğrayan dava 

sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) 

1038. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki KYK’ya bağlı yurtlara ilişkin Gençlik ve 

Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) 

1039. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, İŞKUR’un işsizlere istihdam sağlamaya yönelik 

kurslarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1563) 

1040. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Kırım Kongo hastalığıyla ilgili yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) 

1041. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılı itibarıyla yapılan hayvan ithalatına ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1565) 

1042. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilere ve 

sektörlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1566) 

1043. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Devlete bağlı huzurevlerine ilişkin Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) 

1044. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gençlerin madde kullanımı ve internet bağımlılığı 

ile ilgili çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1568) 

1045. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Metsamor Nükleer Santralinin olumsuz etkilerine 

ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) 

1046. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet Vakfı ile ilgili bazı iddialara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570) 

1047. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanının bir açıklamasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1571) 

1048. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, silah ruhsatı alabilme şartlarında değişikliğe yönelik 

çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) 

1049. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türkmen adının derneklerde kullanılmasına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1573) 

1050. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574) 

1051. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir köyün okul 

ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) 

1052. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir köyün ilköğretim 

okulu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1576) 

1053. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Afet Komuta Merkezlerine ilişkin Başbakan 

Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1578) 

1054. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve ilçelerinde kadın sosyal yaşam merkezleri 

kurulup kurulmayacağına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1579) 

1055. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, baz istasyonlarının insan sağlığına etkilerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580) 

1056. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelerde taşeron firma 

çalışanlarından sağlık hizmeti sunulmasında faydalanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1581) 

1057. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1582) 
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1058. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki kanser hastalarına ve onkoloji uzmanı 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1583) 

1059. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, baz istasyonlarının bölge ve illere göre dağılımı ve 

alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1584) 

1060. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde aile hekimliği uygulamasına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1585) 

1061. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, SSPE hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1586) 

1062. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayoluna ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1587) 

1063. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, baz istasyonlarının yerleşim alanlarına kurulmasına 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588) 

1064. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, internet kullanım ücretlerine ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1589) 

1065. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalara  ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1590) 

1066. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, internet kullanıcılarının kota uygulamasından 

kaynaklanan sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1591) 

1067. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki süt fiyatlarına ilişkin  Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1592) 

1068. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki çiftçilere destekleme çerçevesinde 

yapılacak ödemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1593) 

1069. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Irmağı üzerindeki Göktaş Barajı inşaatına 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1594) 

1070. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Irmağı üzerindeki Kavşak Bendi Barajı 

inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1595) 

1071. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, bankaların kredi verirken masraf adı altında 

yaptıkları kesintilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1596) 

1072. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, bilgisayar programcılığı mezunlarının istihdam 

sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1597) 

1073. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598) 

1074. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı Çocuk ve Gençlik Cezaevindeki olaylar ve 

konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599) 

1075. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1600) 

1076. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki yüzme havuzunun yüzme milli takımı 

sporcularının çalışmalarına elverişliliğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1601) 

1077. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’da bir köye yeni bir okul 

yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1602) 

1078. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, THY’ye ve diğer hava yolu şirketlerine ait uçak 

sayısı ve kapasitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1603) 
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1079. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Mersin’e yapılması planlanan havalimanına ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1604) 

1080. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İl Özel İdaresine ait araç ve makine sayısına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1605) 

1081. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yaşanan hırsızlık ve 

dolandırıcılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1606) 

1082. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1607) 

1083. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında yapılan hastane sayısının 

illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1608) 

1084. -  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Ortaca Devlet Hastanesinin doktor ve sağlık 

personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1609) 

1085. -  Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Doğu Anadolu Bölgesinin afet bölgesi 

ilan edilmesine ve çiftçilere tarım sigortası fonundan destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1611)  

1086. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ÖSYM’nin yaptığı sınavların ikamet yerlerine 

uzaklığı nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1612)  

1087. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Suriye’ye yapılacak olası bir 

müdahalenin dinen kabul edilebilirliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru 

önergesi (6/1613) 

1088. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 2012 yılında açıklanan teşvik kararlarında 

Tunceli’nin yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1614) 

1089. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1615)  

1090. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 yılında Adana-Kozan yoluna ödenek ayrılıp 

ayrılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1616)  

1091. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı-Ankara Otoyolu Projesine ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1617)  

1092. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, okulların depreme dayanıklılığına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1618)  

1093. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Alanya’daki Yenidamlar Köprüsünün 

yenilenmesine ve Antalya’daki kırk yaş üzeri köprülere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1619)  

1094. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, meslek yüksekokulu mezunlarının lisans öğrenimine 

devam etme haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1620)  

1095. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, iller itibariyle hava kirliliği değerlerine ve alınan 

önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1621)  

1096. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hemşirelerin özlük haklarına ve hemşire sayısına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1622) 

1097. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2004-2011 yılları arasında belediyelerde istisnai 

kadroda alınan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) 

1098. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir Ergenekon Davası sanığının evinde bulunan 

CD’ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1624)  

1099. -  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ülkemizde 2011 yılındaki toplam sağlık 

giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625)  
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1100. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, aile hekimliği muayenelerinden ve emeklilerden 

sağlıkta katkı payı alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1627)  

1101. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, TÜİK Başkanının bir açıklamasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1629) 

1102. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da bir lisede dönem ödevi olarak verildiği 

iddia edilen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1630)  

1103. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yeni yapılan Elmalı Devlet Hastanesinin 

yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631)  

1104. -  İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Çankaya’da bir ilköğretim okulunun 

öğretmenler odasında görüntü ve ses kaydı alındığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1632)  

1105. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Elazığ illerine bağlı ilçe ve köylerin 

sokak aydınlatmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633)  

1106. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş engelli 

kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1635) 

1107. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Meclis Bahçe Lokanta’da içki servisi 

yapılmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1636) 

1108. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt ve Batman’daki su depolarının yenilenmesine 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637)  

1109. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ın alt yapı sorunlarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638)  

1110. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a modern bir hal binası ihtiyacına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639)  

1111. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın kalkınması için başta hayvancılık ve 

eğitim olmak üzere Devlet yatırımlarının artırılması ihtiyacına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1640)  

1112. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin sağlık 

personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1641)  

1113. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da canlı hayvan ve et ithalatının 

durdurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1642)  

1114. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hayvancılığın desteklenmesine ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1643)  

1115. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerine bağlı köylere yapılan 

yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1644)  

1116. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin ulaşım ve 

aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645)  

1117. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Çıldır’a bağlı bazı köylerin köprü ve yol 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646)  

1118. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerindeki köprülerin 

güçlendirme ve korkuluk ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647)  

1119. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerdeki camilerin 

bakım-onarım ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru 

önergesi (6/1648)  
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1120. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve çevresindeki elektrik direklerinin 

yenilenmesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649)  

1121. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki köy okullarının ısınma sorununa 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650)  

1122. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un bazı ilçelerindeki yolların bakım ve 

onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651)  

1123. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un bazı ilçelerindeki kamu binalarının 

bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652)  

1124. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, nüfus ve gelişmişlik endeksine göre Erzurum 

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine dağıtılan paylara ilişkin Çevre ve Şehircilik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653)  

1125. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve ilçelerindeki köy ve mahalle 

muhtarlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1654)  

1126. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tunceli’de elektrik direklerinin yenilenmesi 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655)  

1127. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TRT’nin tehlikeli atık statüsündeki elektron 

tüplerini sattığı şirkete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1656)  

1128. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari ve ilçe hastanelerinin diş hekimi 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1657)  

1129. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki spor kulüplerinin desteklenmesine 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1658)  

1130. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOBİ’lerin kullandıkları kredilere ilişkin 

Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1659)  

1131. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özel okul kontenjanının artırılmasına ve işsiz 

öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1660)  

1132. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bilgisayar Mühendisleri Odası açılması ihtiyacına 

ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661)  

1133. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Kalesindeki Osmanlı evlerinin bakım ve 

onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1662)  

1134. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, borçlanma yolu ile verilen ineklerde çıkan bazı 

hastalıklar nedeniyle besicilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1663)  

1135. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde son on yılda gerçekleşen iş kazalarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1664)  

1136. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ ve Muş illerindeki internet kesintilerine 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665)  

1137. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, balıkçılığın geliştirilmesine ve Balıkçılık 

Bakanlığının kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/1666)  

1138. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Sarıkamış’taki bir köyde göldeki balık 

zehirlenmelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1667)  

1139. - Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, bazı illerimizdeki patates üreticilerinin pazar 

sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668)  

1140. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet Personel Başkanlığında bulunan ihtiyaç 

fazlası personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1671)  



7 
_
  SÖZLÜ SORULAR   

16 NCI  BİRLEŞİM 

 
– 83 – 

1141. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un özelleştirmeden önceki ve sonraki 

personel sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1672)  

1142. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da açılan 

LPG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1674)  

1143. - Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır-Bismil’deki gösteride bir 

vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1675)  

1144. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sahte içki yapımında kullanılan hammaddelerin 

denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) 

1145. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Konya’da bir sulama kooperatifi başkanının 

görevden alınıp yerine kayyım atanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1677)  

1146. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Afyonkarahisar Valiliğinin alkol kullanımı ve satışı 

ile ilgili kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1678)  

1147. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yapı Denetimi Yönetmeliğinde 

yapılan değişiklikle meslek odalarından bazı belgelerin alınması şartının kaldırılmasına ilişkin Çevre 

ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1679) 

1148. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ceza infaz kurumlarındaki boş 

kadrolara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1680)  

1149. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Hazine Müsteşarlığı merkez 

teşkilatındaki boş kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 

(6/1681)  

1150. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir köy yolunun 

asfaltlanması ve köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1682)  

1151. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet sporcularına ilişkin Gençlik ve Spor 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1684)  

1152. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki yurtlara ve buralarda kalan öğrencilere 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1685)  

1153. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki belediyelerin İller Bankasına olan 

borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1686)  

1154. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Zile Öğretmenevinde yaşandığı iddia edilen bir 

olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1687)  

1155. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Özürlü Memur Seçme Sınavında yaşanan 

sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1688)  

1156. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hurda araçta vergi teşviklerine ilişkin Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1689)  

1157. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul-Tuzla başta olmak üzere dericilik 

sektöründeki işyerlerinde sendika üyesi olan işçilerin işten çıkartıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1690)  

1158. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman 

ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691)  

1159. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman 

ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1692)  
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1160. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Karakoyunlu İlçesindeki bir beldede sulama 

kanallarının topraktan olmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1693)  

1161. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Ovası sulama kanallarına ilişkin Orman ve Su 

İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1694)  

1162. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bazı köylerin sulama sorununa 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1695)  

1163. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1696)  

1164. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1697)  

1165. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Korhan ve Sürmeli Kalelerinin restorasyonuna ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1698)  

1166. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan-Malatya yoluna ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1699)  

1167. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve adalet 

saraylarında çalıştırılan temizlik ve güvenlik elemanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1700)  

1168. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sıfır faizli büyükbaş hayvancılık 

kredisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1701)  

1169. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında çalıştırılan 

şirket elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1702)  

1170. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen atamalarında il emri 

uygulanmasının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1703)  

1171. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil ve hazır giyim sektöründe 

girdi ve finansman maliyetlerinin artmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1704) 

1172. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1705)  

1173. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, meslek liselerinde kullanılan makine ve cihazların 

yenilenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1706)  

1174. - Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık üretimine ilişkin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1707)  

1175. - Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık alan bazlı gelir desteği ve 

doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1708)  

1176. - İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1709)  

1177. - İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, doktor hatasından kaynaklanan ölüm ve 

sakatlanmalar ile kontrol komitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710)  

1178. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın bazı ilçelerindeki hakim açığına ve 

adliye hizmetlerindeki yetersizliğe ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711)  

1179. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emekli belediye başkanlarının özlük haklarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1712)  

1180. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapan siyasetçi 

yakınlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713)  
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1181. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın çeşitli bölgelerinde bulunan koçbaşı mezar 

taşlarının korunmasına ve restore edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1714)  

1182. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Alevi vatandaşlara yönelik saldırılara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1715)  

1183. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kamu ilanlarının dergilerde düzenli olarak 

yayınlanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1716)  

1184. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akdeniz Üniversitesinin Akseki’de yeni bölümler 

açmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1717)  

1185. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili 

değerlendirmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1718)  

1186. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili 

değerlendirmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1719)  

1187. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile 

özlük ve sosyal haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1720)  

1188. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile 

özlük ve sosyal haklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1721)  

1189. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile 

özlük ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1722)  

1190. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili 

değerlendirmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1723)  

1191. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yeşilyurt Alpu Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1724) 

1192. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul sütü nedeniyle yaşanan 

zehirlenmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1725)  

1193. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, hızlı tren projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1726)  

1194. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yerköy Devlet Hastanesinin kapasitesinin 

artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727)  

1195. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren 

haklarında şikayet bulunan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1728)  

1196. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren 

haklarında savcılık izni verilmesi teklif edilen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1729)  

1197. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 tarihinden itibaren görevi kötüye kullanma 

suçundan yargılanan belediye başkanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1730)  

1198. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, bazı firmaların sigarayı bıraktırma kampanyası 

kapsamında vatandaşları arayarak bilgi almalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1731) 

1199. - Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, 2012 Teşvik Planında 

Trabzon’un 5. Bölge statüsüne alınmasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1732) 

1200. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu çalışanlarına grev hakkı tanınmasına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1733)  
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1201. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında burs alan öğrencilere 

ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1734)  

1202. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, terhis süreleri uzatılan askerlerin kamuya öncelikli 

işçi olarak alınması uygulamasının ortadan kaldırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1735)  

1203. - Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı askeri personelin maaşlarına yapılan son zamma 

ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1736)  

1204. - Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı askeri personelin maaşlarına yapılan son zamma 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1737)  

1205. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eş durumu öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738)  

1206. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarındaki il ve ilçe emri 

uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1739)  

1207. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı Devlet Hastanesinin uzman doktor 

açığına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1740)  

1208. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uyuşturucu madde ile mücadelede halka yönelik 

eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1741)  

1209. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir belediyenin ekmek alım ihalesine ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1742)  

1210. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hava ambulanslarının kullanımına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1743)  

1211. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bir köyün imamevi, gasilhane ve şadırvan 

ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1744) 

1212. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki internet kafe ve çocuk oyun salonlarının 

sayısına ve denetimine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1745) 

1213. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki öğrenci ve okul sayısına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1746)  

1214. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayolundaki tonaj kontrollerine 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1747)  

1215. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu Devlet Hastanesindeki sağlık 

hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1748) 

1216. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un internet abonelerinden aldığı 

ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749)  

1217. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları 

dergilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1750) 

1218. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Ankara yolunda sinyalizasyon ve trafik 

işaretleri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1751)  

1219. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 yılında Adana’da yapılan yatırımlara ve 

ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1752)  

1220. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta poliklinik binası ihtiyacına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1753) 

1221. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki sağlık çalışanı sayısına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1754)  
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1222. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki yeni doğan ve anne ölüm oranlarına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1755)  

1223. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurtiçi ve yurtdışında icra takibi 

başlatılan camilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1756)  

1224. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 150 metrekareden küçük evlerde 

KDV oranının artırılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1757)  

1225. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlere yönelik şiddet 

olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1758)  

1226. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan-Malatya yolunun 

tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1759)  

1227. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ziraat Bankasında çalışan güvenlik 

görevlilerinin özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1760)  

1228. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 663 sayılı KHK ile araştırmacı 

olarak atanan şube müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1761)  

1229. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Dışişleri Bakanlığında görev yapan 

sözleşmeli personelin özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/1762) 

1230. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir beldeye sulama 

kanalı yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1763)  

1231. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılı itibarıyla branşlara göre yapılan cerrahi 

operasyon verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1764)  

1232. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Suriyeli sığınmacılara ödendiği iddia edilen para 

miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1765)  

1233. -  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Datça Hükümet Konağı ve öğretmenevinin 

fiziki yetersizliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1766)  

1234. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, çevre yollarında ücretli geçiş uygulamasına 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1767)  

1235. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, MPS hastalarının sorunlarına ve Bakanlığın bu 

konudaki çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1768)  

1236. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sütçü İmam Üniversitesinin 

akademik personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1769)  

1237. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel yetkili savcılara ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1770)  

1238. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, HES’lerde yaşanan iş kazalarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1771)  

1239. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’da bir köyde yaşanan balık ölümlerine 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1772)  

1240. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki okullarda yoğunluğa ve öğretmenlerin 

lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1773)  

1241. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki eğitim kurumlarının laboratuvar 

ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1774)  

1242. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki eğitim kurumlarının personel ihtiyacına 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1775)  



7 
_
  SÖZLÜ SORULAR   

16 NCI  BİRLEŞİM 

 
– 88 – 

1243. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine pedagojik 

formasyon hakkı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1776)  

1244. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki köy okullarının hijyen sorununa ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1777)  

1245. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki spor kulüplerine maddi yardım 

yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1778)  

1246. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına 

ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1779)  

1247. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı il ve ilçe spor müdürlüklerinin bütçelerinin 

desteklenmesine ve sporculara yardım yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1780)  

1248. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığını önlemeye 

yönelik tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1781)  

1249. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin sağlık hizmeti 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1782)  

1250. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1783)  

1251. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da Özel İdare Müdürlüğü tarafından işletilen 

süt fabrikasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1784)  

1252. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da Devlet Hastanesi olarak kullanılması 

planlanan bina ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1785)  

1253. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylere verilen parasal destek 

miktarına ve yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1786)  

1254. - Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, eczane teknikerlerinin istihdamına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1788)  

1255. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da kentsel dönüşümün gelişimi ve kentsel 

dönüşümden etkilenen vatandaşların durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1789)  

1256. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin 

değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1790)  

1257. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın yol ve köprü sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1791)  

1258. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı köylerin elektrik ve su sorunlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1793)  

1259. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’un bazı köylerinin yol sorununa ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1794)  

1260. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki su depolarının yenilenmesi için ödenek 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1795)  

1261. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin elektrik sorununa ve 

camilerinin onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1796)  

1262. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Türkgözü Sınır Kapısının yollarındaki 

eksikliklere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1797)  

1263. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’deki bazı köylerin morg 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1798)  
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1264. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’deki bazı köylerin morg ve köy 

konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1799)  

1265. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da yapılan karla mücadele hizmetlerinde akaryakıt 

ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1800)  

1266. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’e bağlı bazı köy ve yayla 

yollarına ve elektrik sıkıntısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1801)  

1267. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin 

kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1802)  

1268. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’daki bir köyün alt yapı projesinin 

tamamlanabilmesi için ödenek ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1803)  

1269. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki cami ve Kuran kurslarının tabelalarının 

değiştirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1804) 

1270. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemi kapsamında 

açılacak liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1805)  

1271. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sivas-İmranlı Devlet Hastanesinin doktor 

sayısındaki ve fiziki şartlarındaki yetersizliğe ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1806)  

1272. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bazı köylerin elektrik sorununa ve 

imamevi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1807)  

1273. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da meydana gelen internet kesintilerine ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1808)  

1274. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da hayvancılığın desteklenmesi için yapılan 

yardımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1809) 

1275. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da hayvancılığın desteklenmesi için yapılan 

yardımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1810)  

1276. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da meydana gelen internet kesintilerine ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1811)  

1277. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bireysel silahlanmaya karşı alınacak önlemlere 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1812)  

1278. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a İller Bankasınca verilen paya ilişkin 

Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1813)  

1279. -  Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, İstanbul-Beykoz’da İl Müdürlüğünün 

talimatıyla bazı liselerde sınav yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1815) 

1280. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, korsan nakliyat firmalarının önüne geçilmesi için yapılan 

çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1816)  

1281. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002’den bugüne kadar Adana’da yapılan duble 

yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1817)  

1282. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın ilçelerinde görev yapan sağlık 

personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1818)  

1283. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, jeotermal kaynakların termal turizm amaçlı 

kullanımına ve ülkemize gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1819)  

1284. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta turizm sektöründe faaliyet gösteren 

tesislere ve turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1820)  



7 
_
  SÖZLÜ SORULAR   

16 NCI  BİRLEŞİM 

 
– 90 – 

1285. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, jeotermal kaynakları sera amaçlı kullanan 

işletmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1821) 

1286. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sebze ve meyvelerin ambalajlı olarak satılabilmesi için 

çiftçilere yardım yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1823) 

1287. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da taşımalı eğitim verilen okulların bulunduğu 

köylere çocuk oyun parkı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1824)  

1288. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da depreme dayanıksız raporu verilen bir 

okul yurdunun yenilenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1825)  

1289. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’ta toprak kayması sonucu oturulamaz 

duruma gelen evlerin yeniden yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru 

önergesi (6/1826)  

1290. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da çiftçilere Devlet destekli zirai alet 

dağıtımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1827)  

1291. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki tarihi kiliselerin restorasyonuna 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1828)  

1292. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un ilçelerindeki okullara yapılan 

öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1829)  

1293. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, lösemi tedavisi gören çocuklara yönelik hastane 

okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1830)  

1294. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, lösemi tedavisi gören çocuklara ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1831) 

1295. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş adamlarının yurt dışına, vizesiz 

seyahat edilebilmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1832)  

1296. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ve 2010-2011 yıllarında 

kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdama ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1833)  

1297. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜİK tarafından açıklanan verilerin 

güvenilirliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1834)  

1298. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki süt tüketimine ve 

fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1835)  

1299. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerel yönetimlerin gıda işletmeciliği 

yapmalarının yol açtığı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1836)  

1300. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki özel güvenlik 

sektörüne ve çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1837)  

1301. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde maden araması yapan 

yabancı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1838)  

1302. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir beldeye sulama 

kanalı yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1839)  

1303. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bazı beldelere sulama 

kanalı yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1840)  

1304. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir köyün su şebekesi 

sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1841)  

1305. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı Kalealtı-İğde 

sulama sahasında bulunan kanalların kapalı sisteme alınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1842)  
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1306. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ikili eğitim öğretim yapan okullara 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1843)  

1307. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meslek lisesi öğrencilerinin okulu 

terk etme oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1844)  

1308. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki Kısık yolunun 

tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1845)  

1309. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’da bir beldedeki yol 

çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1846)  

1310. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hemşirelerin acil servis ve yoğun 

bakım bölümlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1847)  

1311. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hipertansiyona bağlı hastalıklara ve 

alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1848)  

1312. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son 5 yıl içinde ülkemizde yaşanan 

kene ısırması vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1849)  

1313. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, insan sağlığını tehdit eden ürünlerin 

denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1850)  

1314. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tüm havacılık hizmetlerinde grev yasağı 

getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1851)  

1315. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir köyün su deposu 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1852)  

1316. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki termal turizme ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1853)  

1317. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yükseköğretim öğrencilerine verilen kredilerin geri 

ödemelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1854)  

1318. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında çıkarılan 

dergilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1855)  

1319. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda bir köydeki sağlık ocağına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1856)  

1320. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2010 yılı KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili 

soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1857)  

1321. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un bazı ilçelerindeki öğretmen 

atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1858)  

1322. - İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Bakanlığa bağlı hastanelerde alınan 

güvenlik tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1859)  

1323. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, obezite hastalığına ve alınan önlemlere ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1860)  

1324. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, cinsiyet ayrımcılığına ilişkin Gençlik ve Spor 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1861)  

1325. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, 29 yaşından büyük öğrencilerin askerliklerini 

erteleyemeyeceği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1862)  

1326. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki dere yatakları ve köprülere ilişkin 

Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1863)  

1327. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Başbakan 

Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1864)  
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1328. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1865)  

1329. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerindeki turizm yatırımlarına 

ve bu illerin tanıtımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1866)  

1330. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeşil kart sahiplerinin sayı, yaş, cinsiyet ve tahsil 

bilgilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1867)  

1331. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin harç ve yurt 

ücretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1868)  

1332. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, tutuklu ve hükümlü çocuklara yönelik 

hizmetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1869)  

1333. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, tutuklu ve hükümlü çocuklara ve 

bunların istismarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1870)  

1334. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında batan gemilere ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1871)  

1335. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlıkta görev yapan tütün teknolojisi 

mühendislerinin özlük haklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1872)  

1336. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit Irmağındaki Erbaa HES Projesine ilişkin 

Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1873)  

1337. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Küçükçekmece Belediyesinin özel yurt inşaatlarının 

yapı ruhsat işlemleri ile ilgili bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1874) 

1338. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da tahsil edilen sulama birlikleri 

aidatlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1875)  

1339. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanının kürtaj ve sezaryen 

konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1876)  

1340. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yerel yönetimlerde sözleşmeli olarak çalıştırılan 

personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1877)  

1341. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici 

işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1878)  

1342. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KİT’lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin 

mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1879)  

1343. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın yeni teşvik sisteminde 4. bölgede yer 

almasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1880)  

1344. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni teşvik sistemine ilişkin Ekonomi Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1881)  

1345. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 dönemine ait ihracatın ithalatı karşılama 

oranlarına ve ihracat içindeki yerli katkı paylarının düştüğü iddialarına ilişkin Ekonomi Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1882)  

1346. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ithalat ve ihracat verilerine ilişkin Ekonomi 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1883)  

1347. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Iğdır ovalarındaki sulama kanallarının 

bakım ve onarımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1884)  

1348. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı güzergâhında yol yapımı 

için gerçekleştirilen istimlakların bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1885) 
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1349. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş-Bulanık’taki sulama kanallarının bakım ve 

onarımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1886)  

1350. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesindeki 

dükkânların yıkım kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1887)  

1351. - İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, öğretmenlere ilave seminer çalışması için ek ders 

ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1888)  

1352. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol ve kanalizasyon 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1889)  

1353. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol ve köprü sorununa 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1890)  

1354. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1891) 

1355. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1892)  

1356. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bir köye şehitlik yapılmasına ilişkin Milli 

Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1893) 

1357. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1894) 

1358. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köy okulunun sorunlarına ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1895) 

1359. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma 

sorununa  ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1896)  

1360. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yaylasının yol, su ve 

elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1897)  

1361. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol sorununa ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1898)  

1362. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü, aydınlatma ve 

kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1899)  

1363. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, karakola ifadeye götürülen üç kişiyle ilgili 

iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1900)  

1364. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, organ kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1901)  

1365. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bilgi Güvenliği Kanun Tasarısıyla ilgili 

çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1902) 

1366. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KPSS-2010 sonuçlarına göre yapılacak lisans 

mezunu atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1903)  

1367. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir finans kurumunun tasfiye sürecinde vatandaşların 

yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1904) 

1368. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki tütün çiftçilerinin mağduriyetine ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1905)  

1369. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki köy camilerinin bakım ve onarımına 

ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1906)  

1370. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’ta 2010-2012 yılları arasında kredi kullanan 

çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1907)  
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1371. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki mevcut içme suyu ve kanalizasyon 

şebekelerinin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1908)  

1372. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki okulların kitap ihtiyacına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909)  

1373. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, okullardaki bilişim teknolojisi sınıflarına ve 

bilgisayar laboratuvarlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910)  

1374. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bazı Devlet kurumlarının 

kapatılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1911)  

1375. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Danıştay’a yerindelik denetimi yetkisi verilmesi 

talebine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1912)  

1376. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da muayenehane sahibi bazı doktorlara 

zorluk çıkarıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1913)  

1377. - Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’da 2-B kapsamındaki arazilerin rayiç 

bedellerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1914) 

1378. - Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’da 2-B kapsamındaki arazilerin rayiç 

bedellerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1915)  

1379. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık araştırmalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1916)  

1380. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hane halkı sağlık araştırmalarına ilişkin Kalkınma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1917)  

1381. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün  Arpaçay’da bir köyün yol, köprü, köy konağı ve 

sağlık personeli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1918)  

1382. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol, aydınlatma ve köy 

konağı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1919)  

1383. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve kanalizasyon 

sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1920)  

1384. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve köprü sorunlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1921)  

1385. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve kanalizasyon 

sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1922)  

1386. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün köprü, köy konağı ve sağlık 

ocağı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1923)  

1387. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ceza infaz koruma memurlarının özlük haklarının 

iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1924)  

1388. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, yeni eğitim sisteminin çocuk işçiliğini artıracağı 

iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1925)  

1389. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üstün yetenekli çocukların yurt dışına 

eğitime gönderilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1926)  

1390. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi 

kapsamında yapılacak personel alımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1927)  

1391. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, kamuda sözleşmeli ve geçici kadrolarda 

çalışanlara ve grev yasaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1928)  



7 
_
  SÖZLÜ SORULAR   

16 NCI  BİRLEŞİM 

 
– 95 – 

1392. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da büyük ve küçükbaş hayvan sayısına 

ve hayvancılığa verilen destek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1929)  

1393. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2012 yıllarında Ankara’ya gelen turist 

sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1930)  

1394. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yeni eğitim sistemi ile Ankara’daki okulların 

mevcut durumundaki değişikliğe ve yaşanan belirsizliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1931)  

1395. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da doğal gaz kullanımına ve fiyatına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1932)  

1396. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2011 ve 2012 yıllarında tarımsal sulamadan 

doğan elektrik borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1933)  

1397. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kredi ve Yurtlar Kurumundan ilişiği kesilen bir 

öğrenciye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1934)  

1398. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Şanlıurfa E Tipi Cezaevinde çıkan yangına ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1935) 

1399. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa E Tipi Cezaevindeki yaşam koşulları 

nedeniyle verilen dilekçeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1936) 

1400. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana aldığı ödüllere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1937)  

1401. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Saimbeyli Adliyesinin kapatılmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1938)  

1402. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1939)  

1403. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1940)  

1404. - Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, zirai kredilere ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1941)  

1405. - Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1942)  

1406. - Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Suriye'den gelen kaçak koyunlara ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1943)  

1407. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, haksız yollarla ilaç yazan eczaneler hakkında 

yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1944) 

1408. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince 

yayınlanan bir genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1945)  

1409. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamuya ait binaların yapı denetimine ilişkin Çevre 

ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1946)  

1410. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'daki okulların ısınma sistemine ve 

öğretmenlerin kullandığı lojmanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1947) 

1411. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1948) 
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1412. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1949)  

1413. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da okulların spor malzemesi 

eksikliklerine ve faal sporcu sayısının arttırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1950)  

1414. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ve ilçelerindeki cami ve Kur'an 

kurslarının tabelalarının yenilenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru 

önergesi (6/1951)  

1415. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 

oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1952)  

1416. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 

oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1953) 

1417. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 

oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1954) 

1418. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Fethiye'de bir lisenin depo temizliği sırasında çöpe 

atılan eşyalarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1955) 

1419. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 

oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1956) 

1420. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 

oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1957) 

1421. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 

oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1958) 

1422. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 

oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1959) 

1423. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, HSYK'nın son atama kararnamesine ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1960) 

1424. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 

oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1961) 

1425. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 

oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/1962) 

1426. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 

oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik  Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1963) 

1427. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Gebiz Ovasında Antalya-Serik karayolu nedeniyle 

yaşanan sel baskınlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1964) 

1428. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Kepez'de ortaöğretim kurumlarının kapasitesine ve 

fen lisesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1965) 
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1429. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Korkuteli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin ek 

bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1966) 

1430. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, bedelli askerlik ücretini ödeyemeyenlere süre 

uzatımı verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1967) 

1431. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, ülkemizde tıp alanındaki  eksikliklere ve sağlık 

çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1968) 

1432. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hanak'ta kapatılan bir belediyenin çalışanlarının 

ikramiyelerini alamamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1969) 

1433. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, emniyet güçleri tarafından kullanılan biber gazı 

miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1970) 

1434. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, sözleşmeli personele yönelik 

çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1971) 

1435. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerinde çalışan personele  ilişkin İçişleri  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1972) 

1436. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, BELDES projesi kapsamında Çankırı'ya 

ayrılan ödenek miktarına  ilişkin İçişleri  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1973) 

1437. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1974) 

1438. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, sağlık personeline yönelik şiddete ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1975) 

1439. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, Milli Prodüktivite Merkezince desteklenen projelere 

ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1976) 

1440. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, Adana’nın hızlı tren projeleri kapsamına alınıp 

alınmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1977) 

1441. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, ekonominin durumuna ilişkin Ekonomi Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1978) 

1442. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mobil ebe uygulamasına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1979) 

1443. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman işçisi alımına ilişkin Orman 

ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1980) 

1444. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Halk Eğitim Merkezlerinin 

denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1981) 

1445. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversitelerin ödenek sorununa 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1982) 

1446. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel hastanelerin fark ücretlerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1983) 

1447. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışılık ile mücadeleye ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1984) 

1448. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akaryakıt kaçakçılığına ve verilen 

cezalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1985) 

1449. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engellilerle ilgili mevzuat 

kapsamında yapılması gereken düzenlemelerin denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/1986) 

1450. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, araçlarda bebek koltuğu 

uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1987) 
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1451. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, denizlerdeki kirliliğe ve bunun 

önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1988) 

1452. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, bazı olaylardan dolayı istifa etmeyi düşünüp 

düşünmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1989) 

1453. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, bir davaya ilişkin TÜBİTAK incelemesinin 

geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1990) 

1454. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Suudi Arabistan Kralının Türkiye’ye bağış yaptığı 

iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1991) 

1455. -  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’ in, Suriyeli sığınmacıların kamplarının işleyişine 

dair hazırlanan yönergenin kamuoyu ile paylaşılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1992) 

1456. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, İstanbul’da köprülerin aynı tarihte bakıma 

alınarak trafiğe kapatılmasına ve metrobüs duraklarındaki yoğunluğa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1993) 

1457. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, özel üniversitelere ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/1994) 

1458. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’ in, İstanbul-Fatih’ te polisin bir vatandaşa şiddet 

uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1995) 

1459. -  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da KOBİ’ lerin ilçelere ve sektörlere 

göre dağılımına ve KOSGEB’ ten mali ve teknik destek alan KOBİ sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1996) 

1460. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, acil hasta tanımının daraltılmasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1997) 

1461. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kanuni takibe düşen ve borcunu 

ödeyemeyen kişilerle ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1998) 

1462. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karayolları kenarlarında yapılması 

düşünülen helikopter pistlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1999) 

1463. -   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilköğretim okullarında göz taraması 

yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2000) 

1464. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karşılıksız çek sayısındaki artışa 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2001) 

1465. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı istihdamının önlenmesine 

yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2002) 

1466. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı menşeli yazılımların tehdit 

oluşturmaması konusunda alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2003) 

1467. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Trafik Elektronik Denetleme 

Sistemi uygulamasının yaygınlaştırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2004) 

1468. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurumlarında radyasyon 

yayan ithal granitlerin kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2005) 

1469. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, baz istasyonlarına ve Yargıtay’ ın 

baz istasyonlarıyla ilgili kararının uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2006) 

1470. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ ın, 2-B arazilerinin alımında kullanılmak üzere 

köylülere sıfır faizli ve uzun vadeli kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/2007) 
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1471. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ ın, ilçe adliyelerinin kapatılmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2008) 

1472. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, genç nüfusun sigara kullanımını 

önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2009) 

1473. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye genelinde ilköğretim okullarında göz 

taraması yapılması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2010) 

1474. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki yolların bakım ve onarımı ile çevre 

düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2011) 

1475. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da yağış nedeniyle tıkanan yağmur 

kanallarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2012) 

1476. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki bir derenin ıslah edilmesine yönelik 

çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2013) 

1477. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da il sağlık genel sekreterliği 

uygulamasının başlamamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2014) 

1478. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bir köye ait çermik tesisin çevre 

düzenlemesinin yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2015) 

1479. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2016) 

1480. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2017) 

1481. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2018) 

1482. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2019) 

1483. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2020) 

1484. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2021) 

1485. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2022) 

1486. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün yol, su ve aydınlatma 

sorununa İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2023) 

1487. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün bazı sorunlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2024) 

1488. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü ve 

aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2025) 

1489. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün yol, kanalizasyon ve 

aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2026) 

1490. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün içme suyu ve yol 

sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2027) 

1491. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün bazı sorunlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2028) 

1492. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekiminin 

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince denetlendiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/2029) 
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1493. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emekli yaşını doldurduğu halde prim eksikliği 

nedeniyle emekli olamayanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2030) 

1494. -  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sigara kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2031) 

1495. -  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, uyuşturucu madde kullanımını önlemek için yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2032) 

1496. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’ in, İstanbul’da bir kişinin elektrik direğindeki akıma 

kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2033) 

1497. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan 

ödemelere ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2034) 

1498. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, gelir yöntemiyle milli gelir hesaplanmasına 

ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2035) 

1499. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, kapatılan adliyelerin bazılarının yeniden 

açılması için talep olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2036) 

1500. -  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, binaların depreme karşı güçlendirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2037) 

1501. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’de hastanelere tahakkuk eden fatura 

incelemelerinin Ankara’da yapılmasına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2038) 

1502. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Anamur’da balıkçıların yaşadığı mağduriyete ve bunun 

giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2039) 

1503. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, Adana’ya yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2040) 

1504. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, Ankara Toptancı Haline giriş yapan kamyoncu 

esnafından para alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2041) 

1505. -  Tunceli Milletvekil i Kamer Genç’ in, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının 

MİT’e devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2042) 

1506. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Pazar ve Artova ilçeleri arasındaki yolun 

iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2043) 

1507. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Gökdere ile Canbolat köyleri arasındaki yolun 

iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2044) 

1508. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yapılacak yeni yatırımlara ilişkin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2045) 

1509. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kırsal kesimde yaşanan göçün 

önlenmesine ve turizmin gelişmesine yönelik faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/2046) 

1510. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ilinde sanayinin gelişmesi için yapılacak 

çalışmalara ve esnafın desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/2047) 

1511. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yapılacak yeni yatırımlara ilişkin 

Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2048) 

1512. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’dan göçün önlenmesine yönelik 

çalışmalara ve kentlerin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2049) 
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1513. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin ve AR-GE çalışmalarının 

desteklenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2050) 

1514. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Adana Kürkçüler Cezaevinde hayatını kaybeden 

bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2051) 

1515. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde meydana 

gelen yangına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2052) 

1516. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane-Kabaköy’de bir beldede yapılan yol 

çalışmaları nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2053) 

1517. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı-Bayramören’e yapılacak HES 

projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2054) 

1518. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, İsrail Dışişleri Bakanının kendisiyle ilgili bir 

açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2055) 

1519. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kamu 

kurumlarına naklen geçiş yapan İmam-Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mezunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2056) 

1520. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ ın, kapatılan askerlik şubesi binalarının Milli Eğitim 

Bakanlığına devredilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2057) 

1521. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Sivas Kapalı Cezaevinde yaşamını yitiren bir 

mahkuma ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2058) 

1522. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, ABD’nin Adana Başkonsolosuyla ilgili bazı 

iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2059) 

1523. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Malatya’da gerçekleşen bir olaya ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2060) 

1524. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Kuzey Irak temsilcileriyle yapılan görüşmeye 

ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2061) 

1525. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, Dışişleri Bakanlığı konutuna ve Dışişleri 

Bakanlarına ayrı konut kiralanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2062) 

1526. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ ın, Tekirdağ Limanında meydana gelen bir kazaya 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2063) 

1527. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ ın, Devlet Resim ve Heykel Müzesinde 

kaybolduğu iddia edilen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2064) 

1528. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kurbanlık hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2065) 

1529. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’ in elektrik dağıtım şirketlerinin sayaç değiştirme 

işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2066) 

1530. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Diyanet İşleri Başkanlığının bazı 

uygulamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/2067) 

1531. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, Üsküdar Belediye Başkanı ve yardımcıları 

hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2068) 

1532. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, Beykoz Belediye Başkanı ve yardımcıları 

hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2069) 

1533. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, yaralı bir askerin evine otobüs ile 

gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2070) 

1534. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2071) 
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1535. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, Toplum Yararına Çalışma Projesinin 

Şanlıurfa’da uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2072) 

1536. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, yeni eğitim sisteminin bazı sorunlarına ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2073) 

1537. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, yaralı bir askerin evine otobüsle gönderilmesine 

ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2074) 

1538. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van demiryolu ağının modernizasyonuna ilişkin 

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2075) 

1539. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ilkokulların fiziki durumlarına 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2076) 

1540. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da görev yapan kamu görevlilerinin rapor 

alarak hizmeti aksattıkları iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2077) 

1541. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerimizde yaşanan elektrik kesintilerine 

ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2078) 

1542. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/2079) 

1543. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Organize Sanayii Bölgesinin ve esnafın 

sorunlarına ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2080) 

1544. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki tarihi ve kültürel eserlerin 

restorasyonuna ve kış turizminin teşvik edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/2081) 

1545. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yeni fakülteler 

açılması ve yeni yurt binaları yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2082) 

1546. -  Ardahan Milletvekil i Ensar Öğüt’ün, Van ilinin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2083) 

1547. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van iline yeni yatırımlar yapılması ve köy 

yollarının onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2084) 

1548. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin tarım alanındaki sorunları ve çözüm 

önerilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2085) 

1549. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinde hayvancılığın sorunlarına ve yerli 

üretimin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2086) 

1550. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerimizde yeni bir teşvik paketi uygulanması 

ihtiyacına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/2087) 

1551. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ili Kağızman ilçesindeki sulama sorunlarına 

ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2088) 

1552. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mevsimlik işçilerin barınma sorununa ve sağlık 

primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2089) 

1553. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Milli Eğitim Bakanının bir gazetede yer alan yeni 

eğitim sistemi ile ilgili bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2090) 

1554. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/2091) 

1555. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının 

MİT’e devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2092) 
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1556. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat il ve ilçelerindeki doktor açığına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2093) 

1557. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat iline diş hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2094) 

1558. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Kırşehir’de polislerin bir milletvekilinin akrabası 

ile tartıştığı ve bu polislerin görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/2095) 

1559. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılında Tokat ilindeki normal ve sezaryen 

doğum sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2096) 

1560. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında yapılan kürtaj sayısına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2097) 

1561. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılında yaşanan Kırım Kongo Hastalığı ile 

ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2098) 

1562. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilindeki aile hekimi sayısına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2099) 

1563. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin yurtlara 

yerleştirilmesinde esas alınan kriterlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2100) 

1564. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde yapılan 

denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2101) 

1565. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylerin sağlık ocağı ve aile hekimi 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2102) 

1566. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Gölünde üretilen ıstakozun ülke 

ekonomisine kazandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2103) 

1567. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Merkeze bağlı bir köyün içme suyu sorununa 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2104) 

1568. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilere hibe destekli süt sağım 

makinesi ve jeneratör verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2105) 

1569. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ ın ilçelerindeki okullarda öğretmen 

ihtiyacına ve araç gereç eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2106) 

1570. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak Üniversitesinin geliştirilmesine ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2107) 

1571. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ ta arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesine 

ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2108) 

1572. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ili Silopi ovasında ürün çeşitliliğinin 

artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2109) 

1573. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkeze bağlı bazı köylerin yol sorununa 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2110) 

1574. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ ın doktor ve diğer sağlık personeli 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2111) 

1575. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak Lojistik Köy Projesine ve ilin ulaştırma 

altyapısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2112) 

1576. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, ücretsiz ders kitaplarının basımını yapan matbaa 

sahiplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2113) 
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1577. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların ödeneklerine ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2114) 

1578. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2115) 

1579. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında fen ve edebiyat 

liselerinde boş kalan kontenjanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2116) 

1580. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullardaki tuvalet ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2117) 

1581. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ailelerinden ayrı olan öğretmenlerin özür grubu 

atamaları ile mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2118) 

1582. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da engellilerin yaşamlarını 

kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2119) 

1583. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için 

yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2120) 

1584. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’de arıtma tesisi, su şebekesi ve 

kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2121) 

1585. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ ta arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2122) 

1586. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit töreni ile defnedilip şehit sayılmayan ve 

ailelerinden naaşları geri alınan askerlerin sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/2123) 

1587. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’dan göçün önlenmesine yönelik 

çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2124) 

1588. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da işsizliğin önlenmesine yönelik 

çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2125) 

1589. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’daki kamu yatırımlarına ve yeni teşvik 

planlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2126) 

1590. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ ın, Merkez ve ilçelerine verilen parasal 

destek miktarı ile son on yıldaki yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2127) 

1591. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da tarım politikalarının geliştirilmesi için 

yapılacak projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2128) 

1592. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da OSB’ lerin çevreye ve tarımsal üretim 

alanlarına zarar vermesini engellemek için alınacak önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2129) 

1593. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Horasan ilçesindeki bir köyün içme 

suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2130) 

1594. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kömür fiyatlarının yüksek olmasına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2131) 

1595. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars eski süt fabrikası lojmanlarındaki eksikliklere 

ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2132) 

1596. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TPAO Batman Bölge Müdürlüğündeki kiralık 

araçların toplam maliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2133) 
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1597. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ ın Selim ilçesine bağlı bir ilköğretim 

okulunun bazı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2134) 

1598. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu illerinde çağrı merkezlerinin 

açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/2135) 

1599. -  Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Aile Sağlığı Merkezlerinin kira, bakım, onarım 

giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2136) 

1600. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, İstanbul İl Özel İdaresinin temizlik personeli 

hizmet alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2137) 

1601. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, Türkiye’de insan kaçakçılığının önlenmesi için 

alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2138) 

1602. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, birliğine teslim olmak üzere yola çıkan bir 

askerin terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2139) 

1603. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, birliğine teslim olmak üzere yola çıkan bir 

askerin terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2140) 

1604. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, Türkiye’de adliye binalarının adliye sarayı 

olarak adlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2141) 

1605. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’ te tarımın desteklenmesine ilişkin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2142) 

1606. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’e Organize Sanayi Bölgesi kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2143) 

1607. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’ te yoksulluğun azaltılmasına ilişkin 

Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2144) 

1608. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’ te yurt sorununun çözümüne ilişkin Gençlik 

ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2145) 

1609. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’ te ekonomik gelişme ve istihdamın 

artırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2146) 

1610. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’ te sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2147) 

1611. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına 

atama yapılmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2148) 

1612. -  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ ın, bazı Ege Adalarının Yunanistan tarafından işgal 

edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2149) 

1613. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Suriye’deki olaylara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2150) 

1614. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, güvenlik ve savunma 

harcamalarında yaşanan artışın nedenlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2151) 

1615. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Suriyeli muhaliflere verilen lojistik 

desteğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2152) 

1616. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, ithalat beyannameleri ile ilgili vergilerin kontrolüne 

ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2153) 
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1617. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında çalışan 

personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2154) 

1618. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, gümrüklerde yapılan ihbarların takip ve 

değerlendirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2155) 

1619. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, küçük esnaf ve sanatkârı korumaya yönelik 

perakende kanunuyla ilgili çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2156) 

1620. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, sınır kapılarındaki eşya takibine ilişkin Gümrük ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2157) 

1621. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, özür grubu tayinlerine ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2158) 

1622. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, organ bağışında bulunanların özürlülere sağlanan 

haklardan faydalanabilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2159) 

1623. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, Jandarma personelinin Adana ve çevre illere tayin 

isteyememesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2160) 

1624. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, panelvan araçların fenni muayenesine ilişkin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2161) 

1625. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, sel taşkın saha sınırlarına ilişkin Başbakan 

Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/2162) 

1626. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, Ağrı ve Şanlıurfa’da toplum yararına çalışma 

programı çerçevesinde istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2163) 

1627. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, dilenci sayısındaki artışa ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/2164) 

1628. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Diyanet İşleri Başkanlığı binasının önünde yapılan 

camiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2165) 

1629. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Türkiye’ye Ortadoğu ülkelerinden ve Libya’dan 

çalışmaya gelen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2166) 

1630. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, İstanbul-Tuzla’daki İDO iskelesinin kafeterya 

ve çay bahçesine dönüştürülmesi çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/2167) 

1631. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, boğaz köprülerinin gişelerindeki kart dolum 

istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2168) 

1632. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da meydana gelen internet sorunlarına 

ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2169) 

1633. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, THY’nin Bosna Havayollarındaki ortaklığını 

sonlandırmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2170) 

1634. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, bütçe açığını kapatmak amacıyla yapılan zamlara 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2171) 

1635. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, Adana’da meydana gelen hayvan ölümlerine ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2172) 

1636. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ ın, üniversitelerde ikinci öğretim ücretlerinin 

kaldırılmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2173) 

1637. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da tamamlanamayan bir alt geçit 

projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2174) 
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1638. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin ilindeki Adli Tıp Kurumu yapılanmasının 

yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2175) 

1639. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bir KOSGEB şubesi ihtiyacına ilişkin 

Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2176) 

1640. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hayvan üreticilerinin sorunlarına 

ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2177) 

1641. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki mevcut 

bankaların ATM eksikliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 

(6/2178) 

1642. -  Ardahan M il letveki l i  Ensar Öğüt’ ün, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancıl ığı gelişti recek 

yeni bir teşvik sistemine i l işkin Başbakan Yardımcısından (A li  Babacan) sözlü soru önergesi (6/2179) 

1643. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tapu ve kadastro 

çalışmalarının tamamlanamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/2180) 

1644. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2002-2011 yılları arasında Yargıtay’da 

zamanaşımına uğrayan dosyalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2181) 

1645. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’de belediye arşivlerinin korunması için 

çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2182) 

1646. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ ın Arpaçay ilçesindeki bazı köy okullarının 

ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2183) 

1647. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ ın Arpaçay ilçesindeki bir köy okulunun 

ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2184) 

1648. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’ teki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2185) 

1649. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis Üniversitesinin akademisyen ve yurt 

ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2186) 

1650. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’ teki okullarda ilkyardım seti ihtiyacına 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2187) 

1651. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2188) 

1652. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ ın Arpaçay ilçesine bağlı bazı köylerdeki 

sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2189) 

1653. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köyde sağlık 

ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2190) 

1654. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesine uzman doktor 

atamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2191) 

1655. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sağlık 

hizmetlerine ve ölüm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2192) 

1656. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mevsimlik işçilerin barınma sorunlarına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2193) 

1657. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesindeki uzman doktor 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2194) 

1658. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2195) 
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1659. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün bazı 

sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2196) 

1660. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün bazı 

sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2197) 

1661. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ ın Arpaçay ilçesindeki bazı köylerin yol ve 

aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2198) 

1662. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ ın Arpaçay ilçesindeki bazı köylerin alt yapı 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2199) 

1663. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün bazı 

sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2200) 

1664. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün yol 

sorununa ve konak ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2201) 

1665. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde hava 

kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2202) 

1666. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis Merkez ve ilçeleri için modern bir hal binası 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2203) 

1667. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın bazı ilçelerindeki yol, su ve elektrik 

sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2204) 

1668. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki ilçe ve köylerde yaşanan sorunlara 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2205) 

1669. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a gazilik unvanı verilmesine ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2206) 

1670. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ ın, Antalya’da hayvancılık borsası kurulmasına ilişkin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2207) 

1671. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, Adana ve Osmaniye’de görülen bir hayvan 

hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2208) 

1672. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan araçlara 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2209) 

1673. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, Cumhurbaşkanlığı resmi konutunun bakım, 

onarım ve yenileme çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2210) 

1674. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, demokrasi ve ileri demokrasi kavramlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2211) 

1675. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri kapsayan yeni 

teşvik sistemi ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2212) 

1676. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil mühendislerinin kamuda 

istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2213) 

1677. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlerin imzalaması için 

hazırlandığı iddia edilen bir taahhütnameye ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2214) 

1678. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli memur kadrolarının tercih 

sistemi nedeniyle boş kaldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/2215) 

1679. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, doğal gaz ve elektriğe yapılan 

zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2216) 
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1680. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ ın ilçelerinin doğal 

gaz ihalesine çıkılacak ilçeler arasında yer almamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/2217) 

1681. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Silivri Cezaevinde bir infaz koruma 

memurunun bulaşıcı bir virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/2218) 

1682. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde akaryakıt fiyatlarındaki 

artışa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2219) 

1683. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2-B arazileri için yapılan 

başvurulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2220) 

1684. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Fen-Edebiyat Fakültesi 

mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2221) 

1685. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Suriyeli mültecilere beyana dayalı 

üniversiteye gitme hakkı tanınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2222) 

1686. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlerin özür grubu 

tayinlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2223) 

1687. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da doğal 

gaz aboneliği sayısına, kullanım miktarı ile aboneliklerini iptal ettiren kişi sayısına ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2224) 

1688. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara genelindeki 

kaçak elektrik kullanım miktarı ile meydana gelen gelir kaybına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2225) 

1689. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ ın, kamuda istihdam edilen jeoloji mühendislerine 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2226) 

1690. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye genelinde 1990 model araç sayısına ve 

bunların trafikten çekilmesinin maliyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/2227) 

1691. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ ın, 2012 yılında ülkemizde akaryakıt ürünlerine yapılan 

zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2228) 

1692. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ ın, Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki 

İŞKUR’a ait bilgisayarlardaki kayıtlarla ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/2229) 

1693. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremden zarar gören camilerin bakım ve 

onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2230) 

1694. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ ın bazı ilçelerinde gençlerin yeterli 

sportif etkinlik yapamamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2231) 

1695. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kapalı sisteme geçen kum ve taş ocaklarına ilişkin 

Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2232) 

1696. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki TOKİ deprem konutlarının satış 

bedellerine ve kalıcı konutlara yerleşemeyenlerin durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/2233) 

1697. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, rehinli alacakların tahsili için yapılan ihalelerle 

ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2234) 

1698. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, THY’nin reklam filminde Milli Marşımızın yer 

almasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2235) 
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1699. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ ın, Antalya’da hayvancılık borsası kurulması 

çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2236) 

1700. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki okullarda taşımalı eğitim yapılması 

ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2237)  

1701. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki okullarda servis aracı sayısının 

artırılması ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2238) 

1702. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremden zarar gören kütüphanelerin ne 

zaman açılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2239) 

1703. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 22-23 Eylül’de yapılan KPSS’de Van’ ı tercih 

ettikleri halde başka yerlerde sınava giren adayların mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/2240) 

1704. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremden zarar gören okullarla ilgili 

yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2241) 

1705. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ ın Merkez ve ilçelerindeki sağlık 

kurumlarına ve kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2242) 

1706. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde deprem 

sonrasında yurtlarda yapılan güçlendirme çalışmalarına ve yeni yapılacak yurtlara ilişkin Gençlik ve 

Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2243) 

1707. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’ ın içme suyu şebekesindeki sorunlara ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2244) 

1708. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Van’da yaşayan esnafın borçlarının ertelenmesine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2245) 

1709. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Van’daki deprem sonrasında diyaliz merkezi 

binasında meydana gelen hasara ve tedavi için başka illere gönderilen hastaların mağduriyetine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2246) 

1710. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Van Gölü çevresine katı atık arıtma tesisi 

yapılması ihtiyacına ve gölün turizme kazandırılması çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/2247) 

1711. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan’ ın Göle ilçesinin su sorununa ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2248) 

1712. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan’da yapılması planlanan sulama maksatlı 

tünelin yeniden projelendirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2249) 

1713. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan Merkeze bağlı bir köyde yaşayan 

vatandaşların yol, su ve eğitim sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2250) 

1714. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin öğretim üyesi 

kadrolarının artırılması ile üniversitenin lojman ve kütüphane ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/2251) 

1715. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan’da yaşanan hava kirliliği sorununa ilişkin 

Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2252) 

1716. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin bütçesine ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2253) 

1717. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2011 yılında meydana gelen depremler sonrasında 

yıkım kararı alınan konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2254) 

1718. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da KOSGEB kanalıyla kullandırılan kredi 

miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2255) 
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1719. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depreminde evleri yıkılan vatandaşlara 

yapılan konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2256) 

1720. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ ın, Kahramanmaraş’ ta şehit düşen bir köy korucusunun 

oğlunun kamuda ikinci iş olanağından yararlanamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/2257) 

1721. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, TRT Spor ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan 

Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/2258) 

1722. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’ in, TRT’de program yapan bir sunucuya ödenen 

ücrete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/2259) 

1723. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ ın, Türkiye’deki nükleer santrallere ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2260) 

1724. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ ın, Türkiye’deki HES’ lere ilişkin Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2261) 

1725. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ ın, Türkiye’deki termik santrallere ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2262) 

1726. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ ın, Türkiye’deki fueloil, doğal gaz ve ham petrole 

dayalı santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2263) 

1727. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ ın, Türkiye’deki yenilenebilir enerji kapasitesine 

ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2264) 

1728. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ ın, Türkiye’de yapılan boru hatlarına ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2265) 

1729. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’ in, Nilüfer Çayı Havzasındaki kirliliğe ve 

alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2266) 

1730. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’ in, akaryakıt, doğal gaz ve elektriğe 

yapılan zamlara ve resmi törenlerin maliyetine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2267) 

1731. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’ in, Nilüfer Çayı Havzasındaki kirliliğin 

etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2268) 

1732. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Devlet ve vakıf üniversitelerinde boş 

kontenjanların doldurulması için burs imkânlarının genişletilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/2269) 

1733. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP kapsamındaki illere verilen desteğin Doğu 

Anadolu Bölgesindeki illere de verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/2270) 

1734. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’de tarım politikalarını geliştirmeye yönelik 

çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2271) 

1735. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki teşvik uygulamalarının yeterlil iğine 

ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2272) 

1736. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, maaş farklılıklarının ne zaman giderileceğine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2273) 

1737. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2000 yılı öncesi ve sonrasındaki emekli maaşları 

arasındaki farklılığa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2274) 
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1738. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ ın, 2012 Londra Olimpiyatlarında kullandığı giriş-

kabul kartının iptal edildiği iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2275) 

1739. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ ın, Bakanlıkla ilgili yönetmeliklerden Atatürk ve 

Atatürkçülükle ilgili kavramların çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/2276) 

1740. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ikili eğitim yapan okullara ve eşlerinden ayrı 

illerde bulunan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2277) 

1741. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde kitap okuma alışkanlığının artırılmasına 

yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2278) 

1742. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına 

ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2279) 

1743. -  Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ ın, Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı bir köyün su 

şebekesi ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2280) 
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1. - (S. Sayısı: 156) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili 

Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, 

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili 

Kamer Genç'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (Dağıtma tarihi: 31.1.2012) (*) (**) 

2. - (S. Sayısı: 287) Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile 

Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (Dağıtma tarihi: 18.6.2012) (*) (**)  

3. -  (S. Sayısı: 239) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı ile 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/601) (Dağıtma tarihi: 14.5.2012) (*) (**) (X) 

4. - (S. Sayısı: 240) Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa 

Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 

Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/488) (Dağıtma tarihi: 15.5.2012) (**) 

5. - (S. Sayısı 196) Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 

Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 23.3.2012) (X) 

6. - (S. Sayısı: 195) Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/539) (Dağıtma tarihi: 22.3.2012) (X) 

7. - (S. Sayısı: 108) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/374)  (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

8. - (S. Sayısı: 237) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/372) (Dağıtma tarihi: 14.5.2012) (X) 

9. - (S. Sayısı: 219) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/578) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma 

tarihi: 11.4.2012) (X) 

10. - (S. Sayısı: 94) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/325) (Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

11. - (S. Sayısı: 91) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/288) (Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (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: 152) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/500) (Dağıtma tarihi: 26.1.2012) (X) 

13. - (S. Sayısı: 117) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti 

Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/464) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X) 

14. - (S. Sayısı: 189) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/492) (Dağıtma tarihi: 14.3.2012) (X) 

15. - (S. Sayısı: 238) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/577) (Dağıtma tarihi: 14.5.2012) (X) 

16. - (S. Sayısı: 124) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/284) (Dağıtma tarihi: 13.1.2012) (X) 

17. -  (S. Sayısı: 293) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında 

Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/614) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

18. - (S. Sayısı: 306) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/598) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

19. - (S. Sayısı: 304) Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Oman Sultanlığı 

Savunma Bakanlığı Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Süresinin Uzatılmasına İlişkin 

Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/497) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

20. - (S. Sayısı: 305) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/550) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

21. - (S. Sayısı: 307) Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap 

Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat 

Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/610) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

22. - (S. Sayısı: 10) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 

(Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

23. - (S. Sayısı: 19) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan 

Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi 

Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

24. - (S. Sayısı: 28) 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine 

Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/454) 

(Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

25. - (S. Sayısı: 31) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/391) (Dağıtma tarihi: 

10.10.2011) (X) 
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26. - (S. Sayısı: 34)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına 
Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/358) (Dağıtma tarihi: 17.10.2011) (X) 

27. - (S. Sayısı: 35) Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (Dağıtma tarihi: 17.10.2011) (X) 

28. - (S. Sayısı: 36) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/384) (Dağıtma tarihi: 17.10.2011) (X) 

29. - (S. Sayısı: 49) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 

Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 

Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

30. - (S. Sayısı: 50) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 

Anlaşması ve Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/424) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X)  

31. - (S. Sayısı: 51) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/430) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

32. - (S. Sayısı: 55) 2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı 

Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

33. - (S. Sayısı: 57) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti 

Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/402) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

34. - (S. Sayısı: 58) Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 

Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

35. - (S. Sayısı: 61) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında 

Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 

36. - (S. Sayısı: 62) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan 

Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği 

Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/474) (Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 

37. - (S. Sayısı: 68) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası 

İçin Arsa Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

38. - (S. Sayısı: 72) Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu 

Raporları (1/335) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

39. - (S. Sayısı: 73) Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/337) 

(Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 
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40. - (S. Sayısı: 75) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve 

Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/394) (Dağıtma tarihi: 

30.11.2011) (X) 

41. - (S. Sayısı: 84) Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal 

Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (Dağıtma tarihi: 5.12.2011) (X) 

42. - (S. Sayısı: 99) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti 

Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/475) (Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

43. - (S. Sayısı: 104) Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının 

Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması 

Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/333)  

(Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

44. - (S. Sayısı: 109) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 

Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/382) (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

45. - (S. Sayısı: 115) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/281) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X) 

46. - (S. Sayısı: 116)  Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 

Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/307) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X) 

47. - (S. Sayısı: 120) 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin 

Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/329) (Dağıtma tarihi: 10.1.2012) (X) 

48. - (S. Sayısı: 121) 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında 

Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/460) (Dağıtma tarihi: 10.1.2012) (X) 

49. - (S. Sayısı: 54) Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/292) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

50. - (S. Sayısı: 89) Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/397) (Dağıtma tarihi: 

8.12.2011) (X) 

51. - (S. Sayısı: 90) Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/410) (Dağıtma tarihi: 

8.12.2011) (X) 

52. - (S. Sayısı: 3) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/379)  (Dağıtma tarihi: 7.10.2011) (X) 

53. - (S. Sayısı: 4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Güvenlik İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/381) (Dağıtma tarihi: 7.10.2011) (X) 
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54. - (S. Sayısı: 123) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (Dağıtma tarihi: 

13.1.2012) (X) 

55. - (S. Sayısı: 130) 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 

Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/504) (Dağıtma tarihi: 13.1.2012) (X) 

56. - (S. Sayısı: 131) Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/505) (Dağıtma tarihi: 

13.1.2012) (X) 

57. - (S. Sayısı: 132) 1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları 

Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamızın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/506) (Dağıtma tarihi: 

13.1.2012) (X) 

58. - (S. Sayısı: 133) Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine 

Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/507) 

(Dağıtma tarihi: 13.1.2012) (X) 

59. - (S. Sayısı: 135) 1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 

Değişikliklerin Kabulüne Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/509) (Dağıtma tarihi: 13.1.2012) (X) 

60. - (S. Sayısı: 140) 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası 

Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) 

(b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/438) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

61. - (S. Sayısı: 142) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti 

Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/319) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

62. - (S. Sayısı: 143) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet 

Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

63. - (S. Sayısı: 145) Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/502) (Dağıtma tarihi: 

20.1.2012) (X) 

64. - (S. Sayısı: 157) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

65. - (S. Sayısı: 159) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/386) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

66. - (S. Sayısı: 160) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi 

Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/421) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

67. - (S. Sayısı: 168) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 

nci Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/312) 

(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 
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68. - (S. Sayısı: 173) Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım 

Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/498) (Dağıtma tarihi: 

28.2.2012) (X) 

69. - (S. Sayısı: 174) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi 

Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Anlaşmanın Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin 

Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/459) (Dağıtma tarihi: 1.3.2012) (X) 

70. - (S. Sayısı: 175) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında 2010-2013 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri 

Komisyonu Raporları (1/529) (Dağıtma tarihi: 1.3.2012) (X) 

71. - (S. Sayısı: 176) Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve 

Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/542) (Dağıtma tarihi: 1.3.2012) (X) 

72. - (S. Sayısı: 185) Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti 

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/527) (Dağıtma tarihi: 13.3.2012) (X) 

73. - (S. Sayısı: 188) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/458) (Dağıtma tarihi: 

14.3.2012) (X) 

74. - (S. Sayısı: 191) Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren 

Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/554) (Dağıtma tarihi: 14.3.2012) (X) 

75. - (S. Sayısı: 214) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/573)  (Dağıtma tarihi: 31.3.2012) (X) 

76. - (S. Sayısı: 227) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/591) (Dağıtma tarihi: 

20.4.2012) (X) 

77. - (S. Sayısı: 261) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İletişim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/404) (Dağıtma tarihi: 

30.5.2012) (X)  

78. - (S. Sayısı: 284) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir 

İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/461) (Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 

79. - (S. Sayısı: 280) Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile İçişleri Komisyonu 

Raporları (1/584) (Dağıtma tarihi: 15.6.2012) (**)   



8 
_
 KANUN TASARI VE TEKLİ FLERİ  İLE KOMİ SYONLARDAN GELEN Dİ ĞER İ ŞLER 

16 NCI BİRLEŞİM 

 
– 119 – 

80. - (S. Sayısı: 11) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük 

Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/453) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

81. - (S. Sayısı: 20) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 

Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

82. - (S. Sayısı: 44) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti 

Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/403) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

83. - (S. Sayısı: 45) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 

Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat 

Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/409) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

84. -  (S. Sayısı: 47) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/432) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

85. - (S. Sayısı: 42) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 

Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni Sınır Kapıları Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat 

Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/399) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

86. - (S. Sayısı: 43) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti 

Ticaret Bakanlığı Arasında Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkilerinin Değerlendirilmesine 

Dair Bir Ortak Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

87. -  (S. Sayısı: 46) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 

Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Irak ve Türkiye'de Düzenlenen Fuarlara Yönelik Mutabakat 

Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/420) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

88. - (S. Sayısı: 52) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 

Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/431) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

89. - (S. Sayısı: 53) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 

Tarım Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/436) 

(Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

90. -  (S. Sayısı: 56) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Çevre 

ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/385) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

91. -  (S. Sayısı: 60) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hindistan 

Cumhuriyeti Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal Gaz Alanında İşbirliğine Dair 

Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/340) (Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 
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92. - (S. Sayısı: 63) Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) 

(Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

93. - (S. Sayısı: 65) Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti 

Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (1/317) 

(Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

94. - (S. Sayısı: 66) Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen 

Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/366) (Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

95. - (S. Sayısı: 69) Asyada İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının 

Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/309) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

96. - (S. Sayısı: 71) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İngiltere Uluslararası 

Tarım ve Teknoloji Merkezi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konusunda 

Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve 

Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/315) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

97. - (S. Sayısı: 78) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/437) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

98. - (S. Sayısı: 79) Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/462) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

99. - (S. Sayısı: 86) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/455) (Dağıtma tarihi: 5.12.2011) (X) 

100. - (S. Sayısı: 92) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret 

Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak 

Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/294) (Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

101. - (S. Sayısı: 93) 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 (1/306) (Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

102. - (S. Sayısı: 95) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri 

Bakanlığı Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/376) (Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

103. - (S. Sayısı: 96) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal 

Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/378) 

(Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 
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104. - (S. Sayısı: 105)  T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 

Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan 

Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında İşbirliğine 

Dair Protokol ile Teknik Hizmet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

105. - (S. Sayısı: 106) Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu 

Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/345) 

(Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

106. - (S. Sayısı: 107)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/364) (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X)  

107. -  (S. Sayısı: 15) Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve 

Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

108. - (S. Sayısı: 125) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/360) (Dağıtma tarihi: 13.1.2012) (X) 

109. - (S. Sayısı: 126) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/396) (Dağıtma tarihi: 13.1.2012) (X) 

110. -  (S. Sayısı: 141) Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/303) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

111. -  (S. Sayısı: 144) Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti 

Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

112. -  (S. Sayısı: 146) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/351) 

(Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

113. -  (S. Sayısı: 147) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti 

Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında  

İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 

Tarım, Orman ve Köyişleri  Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/375) 

(Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

114. -  (S. Sayısı: 148) Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön 

Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/406) (Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

115. -  (S. Sayısı: 149) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/433) (Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

116. - (S. Sayısı: 151) Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen 

Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında EK-G'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/468) (Dağıtma tarihi: 26.1.2012) (X) 
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117. - (S. Sayısı: 154) Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 

İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Yapı Malzemeleri Alanında Mutabakat Zaptı ile Notaların 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/452) 

(Dağıtma tarihi: 27.1.2012) (X) 

118. - (S. Sayısı: 158) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/349) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

119. - (S. Sayısı: 162) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa 

Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010/2011'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/392) (Dağıtma tarihi: 9.2.2012) (X) 

120. - (S. Sayısı: 163) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık 

ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat 

Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/428) (Dağıtma tarihi: 9.2.2012) (X) 

121. - (S. Sayısı: 165) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 

Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/334) (Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

122. - (S. Sayısı: 166) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve 

Dışişleri Komisyonu Raporları (1/352) (Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

123. - (S. Sayısı: 167) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/356) 

(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

124. - (S. Sayısı: 169) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/393) 

(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

125. - (S. Sayısı: 170) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri 

Komisyonu Raporları (1/413) (Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

126. - (S. Sayısı: 172) Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği 

Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre 

Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri 

Komisyonu Raporları (1/367) (Dağıtma tarihi: 28.2.2012) (X) 

127. - (S. Sayısı: 182) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/331) (Dağıtma tarihi: 13.3.2012) (X) 

128. - (S. Sayısı: 183) Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli 

Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri 

Komisyonu Raporları (1/343) (Dağıtma tarihi: 13.3.2012) (X) 
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129. - (S. Sayısı: 184) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve 

Dışişleri Komisyonu Raporları (1/476) (Dağıtma tarihi: 13.3.2012) (X) 

130. - (S. Sayısı: 186) Asyada İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının, 

Personelinin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/555) 

(Dağıtma tarihi: 13.3.2012) (X) 

131. - (S. Sayısı: 187) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/371) (Dağıtma tarihi: 14.3.2012) (X) 

132. - (S. Sayısı: 190) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/548) (Dağıtma tarihi: 14.3.2012) (X) 

133. - (S. Sayısı: 192) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/559) (Dağıtma tarihi: 14.3.2012) (X) 

134. - (S. Sayısı: 193) Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen 

Ortak Komitenin 1/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu 

Raporları (1/418) (Dağıtma tarihi: 15.3.2012) (X) 

135. - (S. Sayısı: 203) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında 

Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/533) (Dağıtma tarihi: 28.3.2012) (X) 

136. - (S. Sayısı: 204) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya 

Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınması Hakkında 

Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/545) (Dağıtma tarihi: 28.3.2012) (X) 

137. -   (S. Sayısı: 202) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin 

Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/318) (Dağıtma tarihi: 29.3.2012) (X) 

138. - (S. Sayısı: 205) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin 

Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/558) (Dağıtma tarihi: 29.3.2012) (X) 

139. - (S. Sayısı: 209) 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (Dağıtma tarihi: 30.3.2012) (X) 

140. - (S. Sayısı: 210) 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar 

Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/541) (Dağıtma tarihi: 30.3.2012) (X) 
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141. - (S. Sayısı: 211) 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 

Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/544) (Dağıtma tarihi: 30.3.2012) (X) 

142. - (S. Sayısı: 213) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu 

Raporları (1/362) (Dağıtma tarihi: 31.3.2012) (X) 

143. - (S. Sayısı: 212) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 

Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu 

Raporları (1/348) (Dağıtma tarihi: 2.4.2012) (X) 

144. - (S. Sayısı: 216) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Spor Alanında İkili İşbirliği  İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu 

Raporları (1/463) (Dağıtma tarihi: 11.4.2012) (X) 

145. - (S. Sayısı: 217) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları 

(1/532) (Dağıtma tarihi: 11/04/2012) (X) 

146. - (S. Sayısı: 218) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 

Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (Dağıtma tarihi: 11/04/2012) (X) 

147. - (S. Sayısı: 225) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulun-

duğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (Dağıtma tarihi: 20.4.2012) (X) 

148. - (S. Sayısı: 230) 2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında 

Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve 

Dışişleri Komisyonu Raporları (1/570) (Dağıtma tarihi: 7.5.2012) (X) 

149. - (S. Sayısı: 231) 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından 

Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (Dağıtma tarihi: 

7.5.2012) (X) 

150. - (S. Sayısı: 229) 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki 

Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/561) (Dağıtma tarihi: 8.5.2012) (X) 

151. - (S. Sayısı: 234) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları 

(1/531) (Dağıtma tarihi: 14.5.2012) (X) 

152. - (S. Sayısı: 236) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında 

Turizm Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/359) (Dağıtma tarihi: 14.5.2012) (X) 

153. - (S. Sayısı: 242) Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 

Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (1/604) (Dağıtma tarihi: 16.5.2012) 
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154. - (S. Sayısı: 243) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında 

Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları 

(1/401) (Dağıtma tarihi: 21.5.2012) (X) 

155. - (S. Sayısı: 244) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında 

Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sisteminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine 

İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/525) (Dağıtma tarihi: 21.5.2012) (X) 

156. -  (S. Sayısı: 246) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap 

Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi 

Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/580) (Dağıtma tarihi: 21.5.2012) (X) 

157. -  (S. Sayısı: 247) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (Dağıtma tarihi: 

21.5.2012) (X) 

158. - (S. Sayısı: 251) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/571) (Dağıtma tarihi: 

28.5.2012) (X) 

159. -  (S. Sayısı: 252) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 

Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/574) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

160. -  (S. Sayısı: 253) Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında 

Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/575) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

161. -  (S. Sayısı: 254) Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza 

İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

162. -  (S. Sayısı: 256) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/593) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

163. -  (S. Sayısı: 263) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su 

Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/380) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

164. -  (S. Sayısı: 264) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 

Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat 

Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri 

Komisyonu Raporları (1/383) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

165. -  (S. Sayısı: 265) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları 

(1/388) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 
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166. -  (S. Sayısı: 266) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/441)  (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X)  

167. -  (S. Sayısı: 267) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu 

Raporları (1/496) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

168. -  (S. Sayısı: 268) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar 

Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici 

Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

169. -  (S. Sayısı: 269) Elektrik Dağıtım Şirketlerince Kayıp/Kaçak Kullanım Bedelinin Elektrik 

Faturalarına Haksız Olarak Yansıtıldığı ve Talep Edilmemesine Karşın Elektrik Sayaçlarının Değiştirilerek 

Bedelinin Tüketicilere Haksız Şekilde Yüklendiği İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Verdiği 2/3/2012 

Tarihli ve 6 Sayılı Kararına, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, İstanbul 

Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in 

İtirazları ve Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/4) (Dağıtma tarihi: 8.6.2012)  

170. - (S. Sayısı: 270) Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/585) 

(Dağıtma tarihi: 8.6.2012)  

171. -  (S. Sayısı: 272) Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran 

Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/608) (Dağıtma tarihi: 14.6.2012) (X) 

172. -  (S. Sayısı: 273) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (Dağıtma tarihi: 14.6.2012) (X) 

173. -  (S. Sayısı: 281) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik 

ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan 

Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/341) (Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X)  

174. -  (S. Sayısı: 282) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında 

Tarım Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/354) 

(Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 

175. -  (S. Sayısı: 283) Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Arasında 

Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde 

Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/457) (Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X)  

176. -  (S. Sayısı: 285) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/576) (Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 
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177. -  (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/609) (Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 

178. - (S. Sayısı: 288) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 

Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile 

Dışişleri Komisyonu Raporları (1/416) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

179. - (S. Sayısı: 290) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Kalkınma İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/491) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

180. - (S. Sayısı: 291) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/581) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

181. - (S. Sayısı: 292) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/599) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

182. - (S. Sayısı: 294) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

183. - (S. Sayısı: 295) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/622) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

184. - (S. Sayısı: 296) Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38 inci Maddesinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/624) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

185. - (S. Sayısı: 297) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile Çevre 

Komisyonu Raporu (1/627) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) 

186. - (S. Sayısı: 308) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/617) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

187. -  (S. Sayısı: 309) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i le Ukrayna Bakanlar Kabinesi A rasında 

Bitki Koruma ve Bitki Karantina A lanında İşbirl iği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı i le Dışişleri  Komisyonu Raporu (1/629) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X ) 

188. - (S. Sayısı: 310) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı ile İnsan Haklarını  

İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporları (1/619) 

(Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

189. - (S. Sayısı: 314) 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 (5/5) (Dağıtma 

tarihi: 1.10.2012) 

190. - (S. Sayısı: 315) RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu 

Raporları (1/282) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 
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191. - (S. Sayısı: 316) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Mali Cumhuriyeti 

Savunma ve Mücahitler Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı 

Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/285) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

192. - (S. Sayısı: 317) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Askeri İş Birliği Hususunda İkili Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

193. - (S. Sayısı: 318) Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi 

Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/321) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

194. - (S. Sayısı: 319) Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler 

Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu 

ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/339) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

195. - (S. Sayısı: 320) Ortak Savunma A raştırma ve Teknoloj i Projeleri Konulu 1 Numaralı Avrupa 

Araştırma Grubu Düzenlemesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı i le M il l i  

Savunma Komisyonu ve Dışişleri  Komisyonu Raporları (1/387) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X ) 

196. - (S. Sayısı: 321) Araştırma Organizasyonu, Programları ve Faaliyetleri İçin Avrupa 

Anlayışı Hakkında (EUROPA) Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/389) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

197. - (S. Sayısı: 322) Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde 

Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/390) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

198. - (S. Sayısı: 323) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/499) (Dağıtma tarihi: 

1.10.2012) (X) 

199. - (S. Sayısı: 324) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 

Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/560) (Dağıtma tarihi: 

1.10.2012) (X) 

200. - (S. Sayısı: 325) Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama 

Düzenlemesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/602) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

201. - (S. Sayısı: 326) Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Dışişleri Bakanlığı 

Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/636) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

202. - (S. Sayısı: 327) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/528) (Dağıtma tarihi: 

1.10.2012) (X) 

203. - (S. Sayısı: 329) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/642) (Dağıtma 

tarihi: 16.10.2012) 

204. - (S. Sayısı: 330) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/631) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 
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205. -   (S. Sayısı: 331) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Kültürel ve Eğitsel İşbirliği Çerçeve  Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/634) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 

206. -  (S. Sayısı: 332) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi 

Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/643) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 

207. -  (S. Sayısı: 333) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür 

Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/645) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 

208. -  (S. Sayısı: 334)  9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapurda İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti 

ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte  Vergilendirmeyi 

Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/646) (Dağıtma tarihi: 

2.11.2012) (X) 

209. -  (S. Sayısı: 335)  Türkiye Cumhuriyeti  Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/663) (Dağıtma tarihi: 

2.11.2012) (X) 

210. -  (S. Sayısı: 338)  Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin 

Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin; Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin; Balıkesir 

Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın; Aydın  Milletvekili Ali Uzunırmak’ın; Tekirdağ Milletvekili 

Bülent Belen’in; İstanbul Milletvekili Öznur Çalık ve 14 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun 

Teklifleri ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/690, 2/128, 2/234, 2/289, 2/508, 2/681, 2/786, 2/820, 

2/823, 2/892) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 



Gökhan-
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T.C.
Baþ ba kan lýk

Ka nun lar ve Ka rar lar
Ge nel Mü dür lüðü 8/10/2012

Sayý: B.02.0.KKG.0.10/101-649/4099

TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 3/10/2012

tarihinde kararlaştırılan “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte
gönderilmiştir.

Ge reðini arz ede rim.

Recep Tayyip Erdoğan
Baþba kan

GENEL GEREKÇE
Günümüzde küreselleşme ile birlikte, yönetim paradigması değişmekte ve bu değişim

beraberinde yeni değerleri ortaya çıkarmaktadır. Etkin, etkili, vatandaş odaklı, hesap verebilen,
katılımcı, saydam ve olabildiğince yerel bir yönetim anlayışı pek çok gelişmiş ülkedeki kamu
yönetimi reformları için temel ilke ve değerler olarak ön plana çıkmıştır.

Bu ilke ve değerler bir yandan vatandaşlar için hizmet kalitesini geliştirerek vatandaş
memnuniyetini arttırmayı, diğer yandan da vatandaşların kamu yönetimine daha fazla katılımını
sağlamayı öngörmektedir. Bu yeni anlayışta kamu yönetimi, etkinliği, verimliliği ve vatandaşın artan
hizmet beklentilerini karşılamak zorundadır.

Anayasanın temel düzenlemeleri çerçevesinde, idari sistemimiz temel olarak merkezi idare ve
mahalli idare biçiminde iki ana eksende mütalaa edilmektedir.

Bu iki ana eksenden birisini oluşturan mahalli idareler, mahalli müşterek nitelikteki kamu
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu anayasal kurumlar olup, yerinden yönetim ilkesine uygun
olarak teşekkül etmektedirler. Mahalli idareler tarafından sunulan kamu hizmetleri, özellikleri
itibariyle vatandaşlarımızın günlük yaşantısını ve hayat kalitesini doğrudan etkileyen bir nitelik arz
etmekte olup halkımızın refahının artırılması ve vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması yerel
yönetimlerin sundukları hizmetlerle doğrudan ilgilidir. Bunun yanında, mahalli idareler halkımızın
demokratik hayata katılımını sağlamak bakımından da çok önemli bir fonksiyon ifa etmektedirler. Bu
sebeple, mahalli idarelerin sürekli biçimde geliştirilmesi ve etkin hizmet üretme kapasitesine sahip
hale getirilmesi gerekmektedir.
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Büyükşehirlerin temel niteliklerinden birisi, sınırları içinde birden çok yerleşim merkezi ve
yönetim birimi bulundurmasıdır. Büyükşehir sınırları içinde yer alan yerel yönetimler küçük ölçekli
planlar yapabilseler de bu planların geniş bir çerçeve içinde bütüncül olarak tüm büyükşehir bölgesini
kapsayan ve makro politikaları belirleyen bir çerçeve içinde ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Büyükşehirleri zorunlu kılan temel hususlardan bir başkası, belli bir coğrafi alanda çok sayıda
yerel yönetimin yetkili olması halinde planlama ve koordinasyonun sağlanamayışı ve ölçek
ekonomisinden yeterince yararlanılamaması nedeniyle kaynak israfına yol açılmasıdır. Sanayileşme,
ulaşım ve çevre gibi artan sorunların hizmet üretme kapasitesi ve yeterli mali kaynaktan yoksun
küçük ölçekli mahalli idarelerce çözülmesi mümkün görünmemektedir. Bu durum, kaynakların etkin
ve yerinde kullanımını engellemekte, küçük yerleşim birimlerinin yanı sıra nüfusun yoğun olduğu
büyükşehirlerde de ciddi yönetim sorunlarına yol açmaktadır. Uygun büyüklükte hizmet üretecek
güçlü yerel yönetimlerin olmayışı, halkın yerel yönetimlerden beklediği kamu hizmetlerinin kaliteli
biçimde karşılanamaması ve kamu hizmetlerinin sunumunda koordinasyon eksikliği sorunlarını
ortaya çıkarmaktadır.

Bu çerçevede yönetim, planlama ve koordinasyon açısından belediye sınırı mülki sınır olacak
biçimde optimal ölçekte hizmet üretebilecek güçlü yerel yönetim yapılarının varlığına ihtiyaç
duyulmaktadır.

Büyükşehir alanında sunulan hizmetlerin tek merkezden yürütülmesi ile ortaya çıkan ölçek
ekonomileri sayesinde hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve kalite yükselecek, daha az kaynak ile
daha çok ve daha kaliteli hizmet sunulması mümkün hale gelebilecektir. Halihazırda birden fazla
merkezden verilen hizmetlerin daha büyük ve ideal ölçekteki bir merkez tarafından verilmesi birim
maliyetler ve kişi başına kamusal harcamaları da azaltacaktır.

Bu açıdan değerlendirildiğinde il sınırında hizmet üretecek büyükşehir belediye modeli aşağıda
belirtilen olumlu gelişmeleri ortaya çıkaracaktır;
� Geniş ölçekte hizmet üreten yerel yönetim birimleri gelişmiş teknolojilerle donatılabilecektir.
� Geniş ölçekte hizmet üretecek bu yönetimlerde nitelikli teknik personel istihdam edilebilecek,

ayrıca iş gücü uzmanlaşacağından verimlilik artışı sağlanacaktır.
� Geniş ölçekli yerel birimlerden oluşan yerel yönetim sistemi, merkezden gönderilecek kaynakların

etkin kullanımını sağlayacaktır.
� İl sınırları içinde bütünleştirilmiş yerel yönetim birimleri arasında kaynakların kullanımı ve

sahip olunacak imkanlar açısından daha adil bir yapı ortaya çıkabilecektir.
� Düzenleyici üst imar planları çerçevesinde il çapında uyumlu imar uygulamaları

gerçekleştirilebilecektir.
Anayasanın 127 nci maddesi yerel yönetimlerimizi il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişileri olarak nitelendirmekte ve Anayasa’da
büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilmesine imkan sağlanmaktadır.

Anayasanın bu hükmüne paralel olarak ülkemizde büyükşehir yönetimleriyle ilgili ilk temel
düzenleme 1984 yılında kanun hükmünde kararname olarak çıkarıldıktan sonra aynı yıl kanunlaşan,
3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunla yapılmıştır. Söz konusu Kanunla bir taraftan büyükşehir
belediyeleri yönetiminin hukuki statüsü, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde
yürütülmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmış, diğer taraftan da Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde
büyükşehir belediyesi kurulmuştur. Takip eden yıllarda 19/06/1986 tarih ve 19139 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 3306 sayılı Kanunla Adana, 27/06/1987 tarih ve 19500 sayılı Resmi Gazetede
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yayımlanan 3391 sayılı Kanunla Bursa, 27/06/1987 tarih ve 19500 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan
3398 sayılı Kanunla Gaziantep, 27/06/1987 tarih ve 19500 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 3399
sayılı Kanunla Konya illerinde, 14/12/1988 tarih ve 20019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3508
sayılı Kanunla Kayseri, 09/09/1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 504 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun,
06/03/2000 tarih ve 23985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 593 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile de Sakarya ilinde büyükşehir belediyesi kurulmuştur.

2004 yılında büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statülerinin düzenlenmesi ve buralardaki
hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi için 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu çıkarılmış olup bu Kanun ile aynı zamanda İstanbul ve Kocaeli illerinde
büyükşehir belediye sınırları il sınırı olarak kabul edilmiştir.

5216 sayılı Kanunun yürürlüğe girişinden bu güne kadar İstanbul ve Kocaeli illerinde uygulanan
il sınırında büyükşehir belediye modelinin imar, planlama, ulaşım, itfaiye gibi geniş çerçevede
eşgüdüm ve bütünlük içerisinde yürütülmesi gereken mahalli müşterek nitelikteki kamu hizmetlerinin
sunumunda etkinlik sağladığı görülmüştür. Hazırlanan Kanun Tasarısı bu düzenlemenin mevcut 14
büyükşehir belediyesinin yanı sıra yeni kurulacak 13 büyükşehir belediyesi için de uygulamaya
konulmasını da öngörmektedir.

Ülkemizde son büyükşehir belediyesinin kurulması üzerinden 12 yıl geçmiş bulunmaktadır.
Geçen 12 yıllık süre sonrasında idari, ekonomik ve sosyal nedenlerle yeni büyükşehir belediyelerinin
kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kanun Tasarısıyla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,
Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş ve
İstanbul ve Kocaeli’ne benzer biçimde bu illere ilaveten Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır,
Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun illerindeki
büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı haline getirilmiştir.

Kanun Tasarısıyla bu illerdeki büyükşehir sınırları içindeki belde belediyeleri ve orman köyleri
dahil köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmakta, büyükşehire dönüştürülecek illerde en az bir ilçe
kurulmakta, büyükşehir olmayan 52 ilde, nüfusu 2.000’in altındaki belde belediyelerinin tüzel
kişiliğine son verilmektedir. Hazırlanan Tasarının getirdiği düzenleme çerçevesinde 56 milyon
vatandaşımız büyükşehir belediye sınırları içinde yer alacaktır.

Kanun Tasarısıyla 29 il özel idaresi, 1591 belde belediyesi ile 16.082 köyün tüzel kişiliği sona
ermekte, büyükşehir sınırlarındaki beldeler mahalleleri ile köyler ise mahalle olarak ilçe
belediyelerine katılmakta, diğer illerde tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyeleri ise köye
dönüştürülmektedir.

Gerek yeni büyükşehir belediyelerinin gerekse sınırları genişleyen büyükşehir ve ilçe
belediyelerinin daha etkin hizmet sunabilmesini sağlayabilmek amacıyla bu yönetimlere gönderilen
ödeneklerde artış sağlanmaktadır.

Bu Kanun Tasarısıyla mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve
imtiyazların orman köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam edeceği şeklinde düzenleme
yapılmıştır. Aynı biçimde, ilçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve
belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa diğer hak
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sahiplerinin 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam edeceği hüküm
altına alınmaktadır. Buna ilaveten, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacağı, bu yerlerde
içme ve kullanma suları için alınacak ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek
şekilde belirleneceği bu yerlerde yapılacak yapılaşmalarda mahalle sakinleri lehinde kolaylıklar
sağlanacağı yönünde düzenlemede bulunulmaktadır. Ayrıca, köy iken mahalleye dönüşen yerleşim
yerlerinin altyapı hizmetleri için belediye ve bağlı idarelere yatırım bütçelerinin %10’unu 10 yıl süre
ile ayırma zorunluluğu getirilerek bu yerlerde etkin hizmet sağlanması için tedbir alınmıştır.

Kanun Tasarısıyla getirilen düzenleme çerçevesinde ilçe belediye sınırları ilçe sınırına,
büyükşehir belediye sınırları da il mülki sınırına genişlediği için yerel yönetimlerle ilgili temel
metinlerde bu yeni duruma uygun biçimde düzenleme yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda,
Kanun Tasarısında yerel yönetimlerle ilgili mevzuatta bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte düzenleme
yapılmıştır.

Kanun Tasarısıyla tüzel kişiliği kaldırılan yerel yönetimlerin yapacağı bazı işlemler onaya tabi
kılınmakta, bu idarelerin personeli ile sahibi oldukları malları ilgili idarelere devredilmektedir. Ayrıca
kurulan yeni ilçelerin ihtiyaç duyacağı kadrolar da Tasarıda ekli cetveller ile düzenlenmiştir.

Sonuç olarak Kanun Tasarısıyla mevcut yerel yönetim yapısı ile yerel nitelikteki kamu
hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması olanağı kalmayan bazı illerde, bu hizmetlerinin
vatandaşlarımızın artan beklentilerini karşılayabilecek nitelik ve kabiliyetle donatılmış, ideal ölçekte
etkin hizmet sunma potansiyeline sahip yerel yönetimlerce sağlanması öngörülmekte ve bu
doğrultuda düzenleme yapılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Bu madde ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş,

Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde yeni büyükşehir belediyeleri
kurulmakta; ayrıca Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir,
Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırı olarak
belirlenmektedir. Bu illerde yer alan il özel idaresi ve belde belediyeleri ile İstanbul ve Kocaeli
illerindeki orman köyleri de dahil olmak üzere köylerin tüzel kişiliği kaldırılmaktadır.

Madde 2- Yeni kurulan 13 büyükşehirde coğrafya durumu, ekonomik şartlar ve kamu
hizmetlerinin gerekleri göz önünde bulundurularak yeni ilçeler kurulmaktadır.

Madde 3- Bu kanunla büyükşehir ilçe belediyelerine, tüzel kişiliği kaldırılıp mahalleye
dönüştürülen köylerde yapılacak yapılar için yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine
uygun tip mimari projeler yapma ve bu projelerden hemşerilerini ücretsiz yararlandırma görevi
verilmektedir. Ayrıca, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin yetki, görev ve sorumluluklarını
yerine getirecek kurum ve kuruluşları tespit eden genel bir atıf maddesi yer almaktadır.

Madde 4- Merkezi idarenin taşrada yürüttüğü işlerle ilgili olarak hizmetlerin etkinliğini ve
verimliliğini artırmak, kaynakların yerinde kullanımını sağlamak, hizmetteki aksamalara engel olmak,
denetim alanındaki boşluğu doldurmak, rehberlik etmek, ayrıca afet ve acil yardım hizmetlerini
yürütmek üzere büyükşehir belediyesi bulunan 29 ilde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezleri
kurulmaktadır.
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Madde 5- Büyükşehir belediye sisteminde yapılan yeni düzenlemeye paralel olarak, 5216 sayılı
Kanunun değişik maddelerinde uyumlaştırmalar yapılmıştır. Bu kapsamda olmak üzere; Kanunda
“ilk kademe” ibareleri çıkarılmış, yeni büyükşehir tanımı yapılmış, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle
ilgili görevlerde yeni düzenlemeye gidilmiştir. Ayrıca, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere
Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) toplantılarına katılan ulaşımla ilgili kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcilerinin UKOME toplantılarına üye olarak katılmalarına
imkan sağlanmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin bazı varlık ve kaynaklarını şirketleri aracılığıyla
yarışma ve rekabet şartları oluşturmadan üçüncü kişilere ihalesiz olarak kiralama yetkisi sona
erdirilmektedir. İmar mevzuatı uyarınca tahsil edilen otopark gelirlerinin büyükşehir belediyesine
devri öngörülmekte ve bu gelirlerin otopark inşası dışında kullanılması engellenmektedir. Amatör
spor kulüplerine malzeme yardımının yanında nakdi yardım yapabilme imkanı ile uluslararası alanda
başarı gösteren sporcularla birlikte onları yetiştiren teknik yönetici ve antrenörlerine ödül
verilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununda mahalle büyüklükleriyle ilgili yeni esaslar getirilmektedir.
Orman köylerinin mahalleye dönüşmesi halinde, orman köyü ve köylüsünün sahip olduğu haklar ile
tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köy ve belde halkının kadimden beri kullandığı mera,
yaylak ve kışlak gibi yerlerle ilgili haklarının korunması sağlanmaktadır. Belediyelerin yetki, görev
ve imtiyazlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Belediyelerin kamu yararına çalışan dernekler ile
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar dışındaki dernek ve vakıflara bütçelerinden
yardım yapabilmeleri engellenmektedir.

İl özel idareleri denetim komisyonunda çalışacak görevlilere verilecek ücretler Belediye
Kanunundaki hükme uyumlu hale getirilmiştir. İl encümeninin üye sayısı azaltılmıştır.

Bu kanunla 29 ilde il özel idareleri ile belde belediyelerin tüzel kişiliği sona erdirildiğinden, 13
ilde il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürüldüğünden ve büyükşehir sınırları il mülki
sınırlara genişletildiğinden dolayı, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun öngördüğü pay dağıtımında adil dağılımı sağlamak
üzere revizyon yapılmıştır. Gelişmişlik endeksinden kaynaklanan adaletsiz dağıtımın önüne
geçilmektedir. Küçük belediyeler için öngörülen denkleştirme ödeneği yeni getirilen sisteme uygun
olarak yeniden düzenlenmekte ve daha adil bir gelir dağılımı sağlanmıştır. Ayrıca, 01.07.2013
tarihinde uygulaması sona erecek olan Geçici l’inci maddenin dördüncü fıkrası kaldırılarak, küçük
belediyeler için öngörülen denkleştirme ödeneğinin %30’unun her yıl İller Bankasına aktarılması
uygulamasına son verilerek, bu ödeneğin belediyelere doğrudan kaynak olarak aktarılması
sağlanmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yapılan düzenleme ile yol, kanalizasyon ve su tesisleri
harcamalarına katılma paylarının mükelleflerden alımı meclis kararına bağlanmıştır.

18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanunda büyükşehir belediye başkanının seçim çevresi ile muhtar ve ihtiyar heyeti
ile ihtiyar meclisinin seçimlerde aynı pusulada yer alması düzenlenmektedir. 24/07/1950 tarih ve
5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda yapılan değişiklikle, vali ve büyükşehir belediye başkanlarına
diplomatik pasaport verilmekte, 18/02/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda
yapılan değişiklikle mahalli idare birliklerinin taşıtlarına vergi muafiyeti getirilmektedir.
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Geçici Madde 1- Bu madde ile tüzel kişiliği sona eren il özel idaresi, belediye ve köylerin
personel, taşınır ve taşınmaz malları ile alacak, borç ve haklarının ilde vali yardımcısı başkanlığında
oluşturulacak devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu tarafından devir ve paylaştırılması ile devir
sonrası belediye ve il özel idarelerinde ortaya çıkacak istihdam fazlası personelin Devlet Personel
Başkanlığı aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarına devri sağlanmaktadır. İlk mahalli idareler genel
seçiminde tüzel kişiliği sona erecek belediye, il özel idare ve köylerin bir kısım yetkileri
sınırlandırılmakta, izin mekanizması getirilmektedir.

Bu madde ile tüzel kişiliği sona erecek köylerdeki hâlihazır yapı stokunun ruhsatlandırılması
düzenlenmekte, ayrıca bu yerlerde yaşayanlara sunulan bir kısım belediye hizmetleri karşılığında
alınacak harç ve ücretlerde muafiyet ve indirimler sağlanmaktadır. Tüzel kişiliği sona erecek mahalli
idarelerin mahkemelerdeki taraf durumu düzenlenmekte, uzun vadeli borçlanmaları ve taşınmaz
satışları sınırlandırılmaktadır.

Bu Kanunla kurulan ilçelerin teşkilat, personel, kadro, araç ve ödenekleriyle ilgili düzenleme
yapılmıştır.

Bu Kanunla 29 ilde tüzel kişiliği sona eren mahalli idarelerin ilk mahalli idareler genel seçimiyle
birlikte tüzel kişiliklerini kaybedecekleri düzenlenmektedir. Üyelerinin tüzel kişiliği sona ermesi
nedeniyle üyesi kalmayan veya amacı ortadan kalkan mahalli idare birliklerinin tasfiyesi ve
personelinin devri sağlanmaktadır. Ayrıca, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin büyükşehir kapsamına
alınan kırsal alana yeterli hizmet götürülebilmesi için bütçelerine zorunlu olarak 10 yıl süre ile ödenek
konması öngörülmektedir.

Geçici Madde 2- Büyükşehir kapsamına girmeyen diğer illerde, nüfusu 2000’in altına düşen
belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi, personel, taşınır ve taşınmaz malları ile
alacak borçlarının devir ve paylaşımı ile ihtiyaç fazlası olan personelin devlet personel başkanlığınca
kamu kurumlarına devri düzenlenmektedir.

Madde 6- Yürürlük maddesidir.

Madde 7- Yürütme maddesidir.
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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifimiz, Gerekçesi ile

birlikte ekte sunulmuştur. 
Ge reðini arz ede riz.
Saygılarımızla.

Sezgin Tanrıkulu Özgür Özel Kâzım Kurt
İstanbul Manisa Eskişehir

Ahmet Toptaş Ali Rıza Öztürk Ali Demircan
Afyonkarahisar Mersin Adana

Arif Bulut Celal Dinçer Orhan Düzgün
Antalya İstanbul Tokat

Mustafa Moroğlu Ramazan Kerim Özkan Haydar Akar
İzmir Burdur Kocaeli

Süleyman Çelebi Hülya Güven Osman Taney Korutürk
İstanbul İzmir İstanbul

Osman Kaptan Mehmet Şeker Aytuğ Atıcı
Antalya Gaziantep Mersin

Gülsün Bilgehan İdris Yıldız İlhan Demiröz
Ankara Ordu Bursa

GEREKÇE
10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, belediye sınırları içindeki toplam

nüfusu 750.000’den fazla olan belediyelerin kanunla Büyükşehir belediyesine dönüştürülebileceğini
düzenlemektedir. Bir kısım belediyeler ise bulunduğu bölgenin ekonomik, sosyal ve diğer açılardan
merkezi olmasına rağmen nüfus şartını taşımadıklarından dolayı Büyükşehir belediyesi
olamamaktadır. Tarih öncesi çağlardan beri Dünya’nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan,
gerek konumu, gerek nüfusu ve gerekse bölgenin sosyal, kültürel, tarihi ve turistik merkezi
konumunda olması sebebiyle Şanlıurfa buna bir örnektir.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle yapılan sayımların 2009 verilerine göre, Şanlıurfa Merkez
nüfusu 698.887, toplam il nüfusu ise 1.613.737 olarak belirlenmiştir. Bölgenin genel sosyo-ekonomik
durumuna bakıldığında tarım, ticaret ve sanayi merkezi konumunda olması ve Güneydoğu Anadolu
Projesi’nin merkezi konumunda olması sebebiyle nüfusundaki artış da göz önünde bulundurulmalıdır.
18.584 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin 7. büyük, nüfus bakımından Türkiye’nin 9. büyük
şehri olan Şanlıurfa, şu anda sayısı 16 olan Büyükşehir belediyelerinin bir kısmına göre hem nüfus
büyüklüğü bakımından, hem de ekonomik ve sosyal yönden daha gelişmiştir.
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Kamu hizmetlerinin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi; illerin ve ilçelerin coğrafi yapısı,
ulaşım ve haberleşme şartları ve nüfus yoğunluğu ile yakından ilgilidir. Coğrafi bütünlüğün
bulunmadığı, nüfus yoğunluğuna paralel teşkilatın oluşturulmadığı, ulaşım ve haberleşmenin günün
şartlarına uygun şekilde sağlanmadığı durumlarda diğer hizmetler de aksamaktadır. Bu nedenle,
Mülki İdare dağılımında coğrafi yapı ve nüfus yoğunluğuna uygun değişiklikler yapılması yararlı
görülmektedir.

Bu sebeplerle, ekonomik, sosyal, coğrafi ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, Şanlıurfa’nın
5393 sayılı Belediye Kanunu ile yönetilmesi güçleşmekte, sorunların daha kolay çözümlenmesi için
çevresindeki küçük belediyelerin de bağlanarak Şanlıurfa Belediyesi’nin Büyükşehir statüsüne
kavuşturulması gerekli görülmüş ve bu amaçla kanun teklifi hazırlanmıştır.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU VE 20 MİLLETVEKİLİNİN
TEKLİFİ (2/128)

ŞANLIURFA’DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Şanlıurfa Belediyesi hakkında 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı kanun hükümleri
uygulanır ve bu ilin Merkez Belediyesi aynı ismi taşıyan Büyükşehir Belediyesi’ne dönüşür.

Ancak, bu belediye sınırları içinde ayrıca ilçeler oluşturulmaz. Hangi alt kademe belediyelerin
kurulacağı, bunlara verilecek ad ile sahip olacakları nüfus ölçüleri ve sınırlarının tespiti esasları
Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1- Alt kademe belediyeleri kuruluncaya kadar bu belediyelere ait görev,
yetki ve sorumlulukları Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilir ve bu süre içerisinde
Büyükşehir Belediyesi’nin organları 5393 sayılı kanuna göre teşekkül eder.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu belediyelerde halen görevinde bulunan Belediye Başkanı, Belediye
Meclisi ve Belediye Encümeni, ilk genel idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı,
Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 5216 sayılı kanunda yazılı görev ve yetkilere
sahiptirler.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
Malatya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifimiz, gerekçesi ile bir-

likte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 15.11.2011
Veli Ağbaba Gülsün Bilgehan Ayşe Nedret Akova

Malatya Ankara Balıkesir

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Celal Dinçer Haydar Akar
İstanbul İstanbul Kocaeli

Candan Yüceer Tolga Çandar İhsan Barutçu
Tekirdağ Muğla İstanbul

Namık Havutça Sabahat Akkiray Bülent Tezcan
Balıkesir İstanbul Aydın

Ali Serindağ Doğan Şafak Kemal Ekinci
Gaziantep Niğde Bursa

Malik Ecder Özdemir Uğur Bayraktutan Mevlüt Dudu
Sivas Artvin Hatay

Mahmut Tanal İlhan Cihaner Aykan Erdemir
İstanbul Denizli Bursa

Mehmet Volkan Canalioğlu Sakine Öz
Trabzon Manisa

GEREKÇE
Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan, gerek coğrafi konumu gerek tarihsel geçmişi

ile bölgenin en önemli şehirlerinden Malatya aynı zamanda sosyal, kültürel, ekonomik ve turistik
yönleri ile çekim merkezi olmaya devam etmektedir.

10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, belediye sınırları içinde toplam
nüfusu 750.000’den fazla olan belediyelerin kanunla Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmesini
düzenlemektedir. Malatya sadece nüfus şartını taşımadığı için Büyükşehir Belediyesi olamamaktadır.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 ilin Büyükşehir Belediyesine dönüştürüleceğinin
açıklanmasının ardından Malatya açıklanan iller ile kıyaslandığında en az bu şehirler kadar
Büyükşehir Belediyesi olmayı hak etmektedir. 12. Büyükşehir Belediyesi Malatya’da kurulmalıdır.
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Malatya ilinin nüfusu, 2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 741.000
kişidir. 2010 Yılı verilerine göre, Merkez ilçe nüfusu 470.000, ilin nüfus yoğunluğu ise km2 başına
63 kişidir. Malatya’daki ilçe sayısı 14, belediye sayısı 53, köy sayısı 495’tir. Malatya’da 0-15 yaş
arasındakilerin toplam nüfusa oranı % 26,6, 15-64 yaş arasındakilerin % 65,7, 64 yaşından büyük
olanların oranı ise %7,7’dir. Malatya, dışarıya göç verirken nüfusu artan bir ilimizdir, net göç hızı -
%03,3 iken yıllık nüfus artışı ise %05’tir.

Malatya’da kurulu bulunan İnönü Üniversitesi, lisansüstü eğitim veren 621 öğretim üyesi olmak
üzere toplam 1.272 öğretim elemanı ve 27 bine yaklaşan öğrenci sayısı ile Türkiye’nin önde gelen
üniversitelerinden biridir.

İ.Ü. Turgut Özal Tıp Merkezi Organ Nakil Ekibi, 2008 yılında 153, 2009 yılında 108 ve 2010
yılı içinde ise 175 tane karaciğer nakil operasyonu ile Avrupa birincisi ve dünya ikincisi olmuştur.
Amerika’da uzun yıllardan beri karaciğer nakli yapan birçok tanınmış merkezi geride bırakan İnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bir referans merkezi konumundadır. Turgut Özal Araştırma
Hastanesi bünyesinde Türkiye’de ilk kez Karaciğer Nakil Enstitüsü kurulmuş olup, böylece kurumsal
kimliği ile Karaciğer Nakil Enstitüsü hem Malatya, hem Türkiye hem de tüm dünyada çok daha
büyük başarılara imza atacaktır.

Bölgenin en büyük ticari faaliyetlerine de ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük kuru kayısı
ihracatını gerçekleştiren, özellikle Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Muş, Kahramanmaraş illerinden
göç alan Malatya kanun çerçevesinde 10.000 nüfus eksikliği sebebiyle Büyükşehir olamamaktadır.
İlgili yasanın sadece nüfus şartı değerlendirilerek Büyükşehir kriterini ortaya koyması Malatya ve
Malatya gibi sanayisi, tarımı, sosyal dokusu gelişmiş illeri mağdur etmektedir.

Sağlıklı ve modern gelişmenin sağlanabilmesi şehirlerin yerel yönetimlerinin güçlendirilmesi ile
sağlanabilmektedir. Malatya’da Büyükşehir Belediyesinin kurulması Malatya’nın çok daha hızlı
gelişip büyümesini sağlayacaktır.

Yukarıda arz edilen nedenlerle, Malatya İlinin Büyükşehir Belediyeliğini hak ettiği düşünülmüş
ve bu teklif hazırlanmıştır.
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MALATYA MİLLETVEKİLİ VELİ AĞBABA VE 22 MİLLETVEKİLİNİN 

TEKLİFİ (2/234)

MALATYA’DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Malatya Belediyesi hakkında 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.

MADDE 2- Büyükşehir belediyesinde oluşturulacak teşkilat için gerekli kadroları bu
düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren geçecek 30 günlük süre içinde ihdas etmeye Bakanlar
Kurulu yetkili olacaktır.

GEÇİCİ MADDE 1- Malatya Belediyesi’nde halen görevde bulunan Belediye Başkanı,
Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idari seçimine kadar Büyükşehir Belediye
Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 5216 sayılı kanunda yazılı görev ve yetkilere
sahiptir.

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
10/7/2004  Tarih ve  5216  Sayılı  Büyükşehir Belediyesi Kanununda değişiklik yapılmasına

ilişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla.

Ayşe Nedret Akova
Balıkesir

GENEL GEREKÇE
10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 4 üncü maddesine göre,

il belediyelerinin büyükşehir olabilmesi için temel ölçüt, belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en
fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu
750.000’den fazla olmalıdır. Aynı Kanunun 3 üncü maddesi ise büyükşehir belediyesini “en az üç ilçe
veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla
verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve
karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” olarak tanımlar.

Bugün büyükşehir belediyesi olan 15 ilimizden Kanunun 4 üncü maddesindeki 750 bin nüfus
ölçütünü taşımayan illerimiz mevcuttur. Eskişehir’in il merkezi nüfusu 681 bin 854; Erzurum’un il
merkezi nüfusu 489 bin 486’dır. Metropolitan ilçe sayısı üçten az olan büyükşehir belediyelerimiz
de bulunmaktadır. Gaziantep, Eskişehir, Erzurum ve Samsun’un metropolitan ilçe sayısı ikidir.

Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtildiği gibi, kamu hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin,
verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacıyla nüfusu fazla olan illerin, sosyo-ekonomik gelişmişlik
düzeylerine göre büyükşehir olması zorunludur.

Nüfus kriterini taşıyamamasına rağmen, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik
düzeylerine göre büyükşehir belediyesi olması gereken illerimiz mevcuttur. Örneğin 2010 yılı adrese
dayalı nüfus sayımına göre, Balıkesir’in toplam nüfusu 1 milyon 152 bin 323 iken, il merkez nüfusu
694 bin 926 kişidir. Balıkesir ili 2003 yılı gelişmişlik performansına göre, sosyo-ekonomik gelişmişlik
sıralaması 15’dir. Sosyo-gelişmişlik düzeyine göre Balıkesir’in büyükşehir belediyesi olması
gerekmektedir.

Bu bağlamda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile kamu hizmetlerinin sağlanmasında güçlükler
ile karşı karşıya kalan Balıkesir ve benzeri durumdaki diğer il belediyelerinin, Büyükşehir Belediyesi
statüsüne kavuşturulması için, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda değişiklik yapılması
topluma daha iyi hizmet verilmesini sağlayacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile il belediyelerinin büyükşehir belediyesi olabilmesi için getirilen nüfus

kriterinin değiştirilmesi hedeflenmiştir.
Madde 2- Kanunun yürürlülük maddesidir.
Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir.
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ AYŞE NEDRET AKOVA’NIN TEKLİFİ (2/289)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim
birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 650.000’den fazla olan il belediyeleri, fizikî
yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir
belediyesine dönüştürülebilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Aydın il merkezinde, Efeler adıyla bir ilçe kurulması hakkında Kanun Teklifim, gerekçesi ile
birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

16.4.2012

Ali Uzunırmak

Aydın

GENEL GEREKÇE
Anayasa’nın 126. Maddesi’ne göre, “Türkiye Merkezi İdare Kuruluşu bakımından coğrafya

durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gerekliliğine göre illere, iller de diğer kademeli
bölümlere ayrılır” hükmü mevcuttur. Bu hükmün işlerliğini sağlayan 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu’nun birinci ve ikinci maddeleri hükmü, Anayasa’ya benzer düzenleme ile ilçelerin kuruluş
esas ve usullerini ifade etmektedir.

İl kapsamındaki küçük ölçekli belediyelerin, zamanla, yeni bir ölçek ve alan düzenlemesine tabi
tutulması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, beldelerde yaşanan nüfus artışı ve
sınır genişlemeleri nedeniyle, merkezi idare hizmetlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesini temin etmek
üzere buralarda da bazı yeni ilçelerin kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ülkemizdeki ilçe sayılarına bakıldığında sürekli bir artış
görülmektedir. 1926 yılında 317 olan ilçe sayısı, günümüzde 892’ye yükselmiştir.

“Sosyal devlet” ilkesi gereğince, devletin özellikle sosyal hayata giderek artan müdahalesi,
insanları, devletten daha çok hizmet bekler duruma getirmektedir. Giderek artan bu beklentiler
karşısında, merkezi idare, coğrafi yapıdan, nüfus yoğunluğundan, ulaşım ve haberleşmedeki
yetersizlikten dolayı kamu hizmetlerini zamanında, etkin ve verimli şekilde yerine getirememektedir.
Bu durumda, taşra teşkilatını geliştirmek ve güçlendirmek yoluyla sorunların üstesinden gelmek daha
mümkün olabilmektedir.

Teklif ile, merkezi idarenin hizmet sunumunda uygun idari büyüklüklerin esas alınması
amaçlanmıştır. Bu çerçevede mahalli hizmetlerin yanı sıra güvenlik, eğitim, sağlık, tapu, sosyal
yardım ve diğer hizmet alanları itibarıyla uygun ölçekte merkezi idare hizmet birimleri
oluşturulmuştur. Yerel halkın, kamu hizmetlerinden, daha kolay, daha çabuk, daha hızlı yararlanması,
bürokrasi ve ulaşım ihtiyacının en aza indirilmesi hedeflenmiştir.
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Aydın ilinin toplam nüfusu 997000’i aşmıştır. Aydın il merkezinin nüfusu ise 201 bini aşmıştır.
Şehirlerde yaşayan nüfusu 599.973, köylerde yaşayan nüfusu 399.190’dır. Yüzölçümü 8007 km2’dir.
Merkez ilçeyle birlikte 17 ilçe, 36 belediye ve 492 köyü vardır.

Mevcut nüfus ve diğer faktörler göz önüne alınarak kamu hizmetlerinin daha yaygın, eşit ve nitelikli
olarak verilmesi, merkezdeki mevcut belediyelerin yükünün azaltılarak, merkezde yaşayan
vatandaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet alabilmesi açısından, Aydın il merkezinde iki ayrı ilçe
kurulması gerekli görülmüş, ekte belirtilen bölgeleri kapsayacak şekilde ve merkezi Hasanefendi
Ramazan Paşa Mahallesi olmak üzere, Efeler adıyla bir ilçe kurulması amacıyla yasa teklifi hazırlanmıştır.

Tarihi
Evliya Çelebi’nin dediği gibi, “Dağlarından yağ, ovasından bal akan” Aydın; tarih boyunca

çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Antik Çağda Afrodisias, Milet, Didyma, Nysa, Priene,
Magnesia gibi önde gelen kentler hep bu coğrafyada kurulmuş. Bugünkü Aydın; Tralles Kenti ile
birlikte MÖ 2500 yılında Hititler zamanında gelişmiş, VII. yy.da Lydia zamanında da parlak çağını
yaşamıştır. Selçuklularla birlikte Türk uygarlığının kültür varlığı ve eserleriyle donatılmıştır.
Aydınoğulları Beyliği zamanında şehrin adı Aydın Güzelhisarı olmuş, daha sonra Aydın adını almıştır.
1811’de İzmir, Saruhan (Manisa), Menteşe (Muğla), Antalya, Isparta sancaklarını kapsayan eyaletin
merkezi olmuş, Kurtuluş Savaşından sonra 1923 yılında Aydın müstakil vilayeti olmuştur. 

Coğrafyası
Kuzeyinde İzmir ve Manisa, doğusunda Denizli, Güneyinde Muğla yer alır. Batı sınırları ise

Ege Denizi kıyıları çizer. İlin denizden yüksekliği 64 metredir. Akdeniz ikliminin etkisindedir.
Yüzölçümü 8.007 km2’dir. Aydın’da; 395.494 hektar alanda sulu tarım yapılmaktadır. Zeytin ve
meyvelikler en geniş alanı kaplar. İlde, Kemer Barajı, Çine Topçam Barajı, Yaylakavak Barajı,
İkizdere Barajı, Çine Adnan Menderes Barajı olmak üzere 5 Baraj mevcuttur. Aydın; zeytin, incir,
kestane üretiminde Türkiye’de 1.sırada, pamuk üretiminde 3. sırada yer almaktadır. En yağışlı
mevsim kıştır. Yaz mevsiminde yok denecek kadar az yağış almaktadır. Kar yağışı ender görünür. 

Turizm
Turizm, tarımdan sonraki ikinci önemli gelir kaynağıdır. Aydın İlinde Aydın Müzesi ve buna

bağlı Yörük Ali Efe Etnografya Müzesi, Afrodisias Müzesi ve buna bağlı Karacasu Etnografya
Müzesi, Milet Müzesi, Çine Kuva-i Milliye Müzesi, Çine Arıcılık Müzesi ve Nazilli Etnografya
Müzesi olmak üzere 8 müze ile 21 önemli ören yeri mevcuttur.

Önemli örenyerleri; Afrodisias (Karacasu), Alabanda (Çine), Alinda (Karpuzlu), Apollon
Tapınağı (Didim), Gerga (Çine), Harpasa (Nazilli), Magnesia (Germencik-Ortaklar), Mastaura
(Nazilli), Milet (Didim), Nysa (Sultanhisar), Priene (Söke), Tralleis (Aydın-Merkez)’dir.

Yaklaşık 680 turistik tesiste 78.000 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca Kuşadası ilçesinde
54.000, Didim ilçesinde de 42.000 yazlık konut bulunmaktadır. 2011 yılında 5,5 milyon turist Aydın
iline gelmiştir. Dilek Yarımadası Milli Parkı (Kalamaki), Kuşadası ve Didim plajları önemli turistik
sahillerdir. Aydın merkezde Kipa, Forum Aydın; Söke’de Ege outlet mağazaları ve Novada Alışveriş
merkezi, Kuşadası’nda ise Scala Nouva ve Kipa alışveriş merkezleri bulunmaktadır.

Eğitim;
Adnan Menderes Üniversitesi, 1992 yılında Aydın’da kuruldu. Üniversitenin Merkez Kampusu

Aydın il merkezinde olup birçok ilçe ve beldede fakülte ve yüksekokullar bulunmaktadır. Aydın’da,
Aydın il merkezi ve Nazilli’de olmak üzere 2 adet Polis Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.
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Ekonomi

Aydın, zeytinde ülke üretiminin %47’si, kestanede %42’si ve incirde %60’ını üreterek lider
konumdadır. Türkiye, dünyanın en önemli taze incir üreticisi olmasının verdiği bir avantajla, kuru incir
üretiminde ve ihracatında da lider ülke konumundadır. Ülkemiz, dünya taze incir üretimi ile kuru incir
üretiminin yarısından fazlasını karşılamaktadır. Ülkemizin ihraç ettiği incirin %65’i Aydın’da üretilir.

Aydın’ ın ikinci önemli ürünü zeytindir. Binlerce insanın geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı
Akdeniz mutfağının ve insan sağlığının vazgeçilmez zenginlikleridir. 20.977.170 adet zeytin ağacı
ile Türkiye zeytin ağacı sayısının %23’ünü oluşturmaktadır. Yılda yaklaşık, 575.858 ton zeytin
üretilmektedir.

Kırsal ekonomik yapının önemli ve ayrılmaz bir parçası olan hayvancılık sektörüne, ülke
kalkınmasında olduğu gibi bölge ve Aydın ili bazında da önemli iktisadi fonksiyonlar yüklenmiştir.
Bunlar sanayi sektörüne girdi sağlama, kırsal alandan göçü önleme, sektör içinde ve diğer sektörlerde
yeni istihdam sahası yaratma şeklinde sıralanabilir. Besicilikte modern yöntemler her geçen gün
gelişmektedir.

Aydın, dokuma giyim eşyası imalat sanayinde Çukurova’dan sonra ülke üretiminin %46’sı
oranında pamuk üreterek ikinci sırada yer alır.

Aydın’da, 1634 adet kooperatif bulunmaktadır. Aydın Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Sanayi
Odası’nın yanı sıra, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine mevcut
olup, bu odalara 86.000 kayıtlı üye bulunmaktadır.

Aydın’da toplam 21 adet küçük sanayi sitesi mevcuttur. Faaliyet halinde olan 2 adet Organize
Sanayi Bölgesi mevcut olup, bunlar Aydın I. (Umurlu) OSB ve Aydın II. (ASTİM) OSB’dir. Ayrıca
6 adet daha OSB projeleri devam etmektedir. Aydın ve Astim Organize Sanayi Bölgeleri işletmede
olan fabrika sayısı 142’yi, istihdam edilen kişi sayısı 5500’ü aşmıştır.

Aydın II. Organize Sanayi Bölgesi; 530 hektar alana sahip olup, 750 hektara kadar
genişleyebilecektir. Endüstri Bölgesine dönüştürülmesi talebi vardır. Halen 98 adet orta boy işletme,
mermer karo, çimento hazır beton, mobilya, sabun-deterjan hammaddesi, tekstil, tekstil makineleri,
hidrolik makine, zeytinyağı sıkma makineleri, plastik doğrama, pamukyağı kombina, tuğla, karoser
imalatı, kızgın yağ ve kalorifer kazanı, elektrik makineleri imalatı gibi alanlarda faaliyetlerini
sürdürmektedir. Toplam parsel sayısı 123 olup, 3.500 kişilik istihdam sağlanmaktadır.

Aydın il merkezinin, ekonomik, coğrafi, nüfus bakımından büyüklüğünden ötürü iki adet merkez
ilçe kurulması öngörülmüştür. Bunlardan biri Efeler ilçesidir.

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde, genelde Ege kırsal alanında tek tek ya da gruplar
halinde yaşayan, eli silahlı, beli kamalı gözü pek dürüst, mert kişilere, ‘Efe’ denmiştir. Başkanları,
‘Efe’, yardımcılarına, ‘Zeybek’ ve ‘Kızan’ denilmiştir. Efelik, 10.y.y.’lın sonunda Yusuf Paşa ile
başlamış olup, en bilinenleri, 17.y.y. da Sivri Bölükbaşı, 19.y.y. da Atçalı Kel Mehmet ve nihayet
20.y.y. da Yörük Ali, Demirci Mehmet Efe’dir. Bu efeler adaletsizliğe ve haksızlığa uğradıkları
gerekçesiyle hükümete başkaldırmışlardır. Zenginden alıp fakire vermişler, milli mücadele yıllarında,
düşmanı püskürtmek için kurtuluş yanlısı savaşçılar olmuşlardır. Milli mücadele yıllarında bölgenin
Yunanlılarca işgali karşısında yörenin yurtsever asker, aydın ve din adamları efeleri yurt savunmasına
davet etmişler ve Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe grupları oluşmuştur. İşgalci Yunan askerlerine
karşı, Mustafa Kemal’le birlikte hareket eden ve kahramanca mücadele veren Yörük Ali Efe ile
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birlikte Demirci Mehmet Efe ve maiyetindekiler, giderek artan direniş göstermiş ve işgalci, zalim
Yunan askerlerinin önemli zaiyatlar vermelerini sağlayarak, çok etkili mücadele göstermişlerdir.
Düşman işgalinden kurtuluş günü olan 5 Eylül Kuyucak ve Nazilli, 6 Eylül Söke, 7 Eylül Aydın’da
her yıl törenlerle kutlanmaktadır.

Bu kahramanlığın anısına, Efelerin Aydın milli mücadelesindeki önemi ve yeri göz önüne
alınarak, yeni kurulan ilçelerden birine Efeler adı verilmesi öngörülmüştür.

Efeler ilçesine, 1 sayılı listede görüleceği üzere, Aydın merkezde bulunan 26 mahallenin yanı
sıra, 3 köyün bağlanması öngörülmüştür. Bağlanan mahallelerden Ovaeymir, daha önce belde idi.

Bu nedenlerle, Aydın ili merkezinde iki ayrı ilçe kurulması gerekli görülmüş ve “Aydın il
merkezinde, merkezi Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi olmak üzere, Efeler adıyla bir ilçe
kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi” hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- (1) Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilçe olmasında büyük yararlar bulunan, Aydın
il merkezindeki Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi’nin, Efeler adıyla ilçe olması öngörülmekte,
bu ilçeye bağlanacak mahalle ve köylerle ilgili düzenleme ekli (1) sayılı listede gösterilmektedir.

Madde 2- (1) Merkezi İdare tarafından ilçe kuruluşu ile ilgili olarak oluşturulacak teşkilata ait
kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilendirilmektedir.

Geçici Madde 1- (1) İdare Kurulu oluşturuluncaya kadar geçecek süre içinde yetkili olacak
idare kurulları belirtilmektedir.

Madde 3- (1) Yürürlük maddesidir.

Madde 4- (1) Yürütme maddesidir.
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AYDIN MİLLETVEKİLİ ALİ UZUNIRMAK’IN TEKLİFİ (2/508)

AYDIN İLİNDE, EFELER ADIYLA BİR İLÇE KURULMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 -  (1) Ekli (1) sayılı listede adları yazılı mahalle ve köyleri kapsamak ve merkezi,
Aydın il merkezindeki Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi olmak üzere, Aydın ilinde Efeler adıyla
bir ilçe kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanunla kurulan ilçede, Merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait
kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla kurulan ilçede, İlçe İdare Kurulu oluşturuluncaya kadar,
bu yerlerdeki adli, idari ve diğer işlemler, eskiden bağlı olduğu il ve ilçenin idare kurulu tarafından
yürütülür.

MADDE 3 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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AYDIN MİLLETVEKİLİ ALİ UZUNIRMAK’IN TEKLİFİNE EKLİ LİSTE

(1) SAYILI LİSTE

AYDIN İLİ EFELER İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER VE KÖYLER

MAHALLELER:
1- Efeler

2- Cumhuriyet

3- Fatih

4- Girne

5- İstiklal

6- Kemer

7- KöprülüVeysipaşa

8- Kurtuluş

9- Mesudiye

10- Meşrutiyet

11- Mimarsinan

12- Osmanyozgatlı

13- Yedieylül

14- Zeybek

15- Ovaeymir (Aydın merkeze bağlı belde idi)

16- Adnanmenderes (Ovaeymir beldesinin mahallesi idi)

17- Atatürk (Ovaeymir beldesinin mahallesi idi)

18- Fevziçakmak (Ovaeymir beldesinin mahallesi idi) 

Mahalle Olan Köyler:
19- Balıkköy

20- Gözpınar

21- Işıklı

22- Kadıköy

23- Kardeşköy

24- Kuyulu

25- Şevketiye

26- Yeniköy

KÖYLER:
1- Alatepe

2- Horozköy

3- Kızılcaköy
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Tekirdağ İli'nde Ergene adı ile bir ilçe kurulması hakkında Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte
ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Bülent Belen
Tekirdağ

GENEL GEREKÇE

Anayasa'nın 126. Maddesi'ne göre, "Türkiye Merkezi İdare Kuruluşu bakımından coğrafya
durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gerekliliğine göre illere, iller de diğer kademeli
bölümlere ayrılır" hükmü mevcuttur. Bu hükmün işlerliğini sağlayan 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu'nun birinci ve ikinci maddeleri hükmü, Anayasa'ya benzer düzenleme ile ilçelerin kuruluş
esas ve usullerini ifade etmektedir.

İl kapsamındaki küçük ölçekli belediyelerin zamanla, yeni bir ölçek ve alan düzenlemesine tabi
tutulması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, beldelerde yaşanan nüfus artışı ve
sınır genişlemeleri nedeniyle merkezi idare hizmetlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesini temin etmek
üzere buralarda da bazı yeni ilçelerin kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ülkemizdeki ilçe sayılarında sürekli bir artış görülmektedir.
1936 yılında 317 olan ilçe sayısı günümüzde 892'ye yükselmiştir.

"Sosyal Devlet" ilkesi gereğince, devletin özellikle sosyal hayata giderek artan müdahalesi,
insanları, devletten daha çok hizmet bekler duruma getirmektedir. Giderek artan bu beklentiler
karşısında, merkezi idare, coğrafi yapıdan, nüfus yoğunluğundan, ulaşım ve haberleşmedeki
yetersizlikten dolayı kamu hizmetlerini zamanında, etkin ve verimli şekilde yerine getirememektedir.
Bu durumda, taşra teşkilatını geliştirmek ve güçlendirmek yoluyla sorunların üstesinden gelmek daha
mümkün olabilmektedir.

Teklif ile merkezi idarenin hizmet sunumunda uygun idari büyüklüklerin esas alınması
amaçlanmıştır. Bu çerçevede mahalli hizmetlerin yanı sıra güvenlik, eğitim, sağlık, tapu, sosyal
yardım ve diğer hizmet alanları itibari ile uygun ölçekte merkezi idare hizmet birimleri
oluşturulmuştur. Yerel halkın, kamu hizmetlerinden, daha kolay, daha çabuk, daha hızlı yararlanması,
bürokrasi ve ulaşım ihtiyacının en aza indirilmesi hedeflenmiştir.
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Teklif ile Tekirdağ İli'nin her bakımdan en büyük ilçesi olan Çorlu İlçesinin sınırları içinde olan
Ulaş Belediyesi, Misinli Belediyesi ile Marmaracık Belediyesi'nin iki mahallesinden biri olan
Hürriyet Mahallesi ile 9 adet köyün birleştirilmesi ile, Ulaş Belediyesi merkez olarak kabul edilerek,
Ergene adında yeni bir ilçe kurulması planlanmıştır.

Kurulması planlanan Ergene İlçesi erişebilirlik anlamında Trakya Bölgesi'nin en uygun yerinde
bulunmaktadır. Söz konusu ilçe Tekirdağ İli'ne 51 Km., Çorlu İlçesi'ne 13 Km. , İstanbul (Topkapı)'a
123 Km. , Ambarlı Limanı'na 96 Km. mesafedir. İlçenin sınırları içinden hem D-100 Karayolu, hem
de TEM otoyolu geçmektedir.

Kurulması planlanan ilçenin içme suyu, kanalizasyon ve ulaşım bakımından herhangi bir sıkıntısı
yoktur.

Teklif ile Ergene Nehri ve bu nehrin oluşturduğu Ergene Vadisi'nin içinde bulunduğu kirlilik,
plansız kentleşme ve çarpık sanayileşmenin önüne geçilmesi için başlatılan "Ergene Vadisi Kurtarma
Projesi"nin yerel ölçekte sahibi olacak bir yerel yönetim biriminin, Ergene adıyla bir ilçe kurularak,
hayata geçirilmesi düşünülmüştür.

Kurulması planlanan Ergene İlçesi'nin toplam alanı 3005 hektardır. İlçe sınırları içerisinde büyük
ölçekli yaklaşık 30 sanayi tesisi ve birçok irili ufaklı firma bulunmaktadır. Bu sebeple bölge sanayisi
için gerekli olan ara teknik eleman yetiştirecek olan 85 hektarlık bir alanda kurulması planlanan,
içerisinde beş adet meslek lisesi bulunan bir Meslek Lisesi Kampus alanı kurulma çalışmaları devam
etmektedir.

Ayrıca Ergene İlçesi sınırları içerisinde, şimdiki Ulaş Belediye sınırları içinde 974,3 hektarlık
alanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Trakya Kampusu kurulacak olup bu kampus içerisinde
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Uzay ve Havacılık Bilimleri Mühendisliği yer alacaktır. İTÜ bu
yerleşke içinde hava kuvvetlerinin gereksinimi olan yerli helikopter üretimini de gerçekleştirmeyi
planlamaktadır.

Tüm bu nedenlerle "Tekirdağ İli'nde Ergene adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi"
hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilçe olmasında büyük yararlar bulunan üç

belediye ve köylerin birleştirilerek ilçe olması öngörülmekte, bu ilçeye bağlanacak mahalle ve
köylerle ilgili düzenleme ekli (1) sayılı listede gösterilmektedir.

Madde 2- Merkezi İdare tarafından ilçe kuruluşu ile ilgili olarak oluşturulacak teşkilata ait
kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilendirilmektedir.

Geçici Madde 1- İdare Kurulu oluşturuluncaya kadar geçecek süre içerisinde yetkili olacak
idare kurullarını belirtmektedir.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4- Yürütme maddesidir.
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ BÜLENT BELEN’İN TEKLİFİ (2/681)

TEKİRDAĞ İLİNDE ERGENE ADI İLE BİR İLÇE KURULMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede adları yazılı mahalle ve köyleri kapsamak ve merkezi Ulaş
Belediyesi olmak üzere, Tekirdağ İli'nde Ergene adıyla bir ilçe kurulmuştur.

MADDE 2- Bu Kanunla kurulan ilçede, Merkezi İdare tarafından oluşturulacak teşkilata ait
kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunla kurulan ilçede, İlçe İdare Kurulu oluşturuluncaya kadar, bu
yerdeki adli, idari ve diğer işlemler, eskiden bağlı olduğu İlçenin idare kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ BÜLENT BELEN’İN TEKLİFİNE EKLİ LİSTE

(1) SAYILI LİSTE

TEKİRDAĞ İLİ ERGENE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER VE KÖYLER

MAHALLELER:
1) Hürriyet (Marmaracık)

2) Çamlık (Ulaş)

3) Omurtak (Ulaş)

4) Kale (Misinli)

KÖYLER:
1) Ahimehmet

2) Bakırca

3) Esenler

4) İğneler

5) Karamehmet 

6) Kırkgöz

7) Paşaköy

8) Pınarbaşı

9) Vakıflar
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim, gerekçesiyle ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim. 24.07.2012
Mahmut Tanal

İstanbul

GENEL GEREKÇE

Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Madde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

"Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi
trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve
tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve
ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i
geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. "

Bu hükümde belediyelere kadın ve çocuklar için açma zorunluluğu getirilmemiştir. Zorunluluk
getirilmediği için bu hüküm ölü bir hükümdür ve uygulanmamaktadır. Ülkemizde aile içi şiddet ve
özellikle kadına yönelik şiddetin artması sonucunda sığınma evlerine ihtiyaç çoğalmıştır. Belediye
Kanunu 14 maddesinin "a" bendi uyarınca belediyelere getirilen sığınma evi kurma yükümlülüğünün
uygulanması izlenmeli ve parasal kaynağını sağlayacak araçlar oluşturulmalıdır.

Toplumsal duyarlılığın ve caydırıcı önlemlerin yetersizliği nedeniyle kadına yönelik şiddet hız
kesmemektedir. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından yapılan araştırma sonucunda
hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddet Raporu", Türkiye genelinde son 7 yılda 4 bin 190 kadının erkekler
tarafından öldürüldüğünü ortaya koydu. 2005-2011 arasında namus davası, yoksulluk, işsizlik,
aldatma, evi terk etme, boşanma, cinsel ilişkiye girmek istememe gibi nedenlerle işlenen cinayetlerde,
erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakküm talebinin ön plana çıktığı görüldü. Raporda; Doğu,
Güneydoğu ve İç Anadolu'da namus üzerinden temellenen söylemlerle aile meclislerinin ve aile
hukukunun işletildiği belirtildi. Ayrıca bütün bölgelerde erkeklerin kadınları kendilerine ait bir mülk
gibi görmekte oldukları ve şiddet yoluyla otorite kurmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/786)                                                                                                                            

ESAS İçişleri Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu



Rapora göre, 2011 'in ilk 8 ayı içinde de 143 kadın cinayete kurban gitmiştir. 76 kadın cana kast
edilen saldırıya maruz kalmıştır. Meydana gelen 82 tecavüz vakası mahkemelere intikal etti. Katil
zanlılarının yüzde 25'inin 18 yaşından küçük olduğu vurgulanan rapora göre 18-30 yaş arası zanlıların
oranı yüzde 24, 31-40 yaş arası oranı yüzde 27, 51-60 yaş arası yüzde 18, 61-70 üstü yaş grubu oranı
ise yüzde 6 oldu. 2011 'in ilk 8 ayı içinde Türkiye'de yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarında her
100 kadından 16'sı cinsel şiddete uğradı. En çarpıcı sonuç ise fiziksel ve cinsel şiddet yaşamış
kadınların yüzde 88'i, korku, ayıplanma, olayın duyulması endişesi, namus, dedikodu gibi gerekçeler
nedeniyle, ne yakın çevresine ne sivil toplum örgütüne ne de devlet kuruluşlarından birine
başvurmuştur.

Türk Ceza Kanunu 257. maddesine göre; 

Görevi kötüye kullanma (1)

Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine
aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da
kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal
veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere
haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya
bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla
kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yapılacak değişiklik doğrultusunda sığınma evi açmak zorunlu hale getirildiğinde sığınma evi
açmayan belediyeler TCK 257. maddeye göre görevi kötüye kullanmış olacaklardır.

Nüfus bakımından değerlendirildiğinde daha az nüfuslu yerlerde şiddet eğiliminin daha fazla
görüldüğü aşikardır. Kolluk kuvvetlerine yapılan başvurulara göre, en çok aile içi şiddetin yaşandığı
il Bilecik oldu. Bilecik'i Elazığ, Isparta, Karaman, Kayseri, Denizli, Bartın izliyor. Türkiye'de,
13 milyon 624 bin nüfusuyla en çok insanın yaşadığı İstanbul, aile içi şiddette 10 bin 207 rakamıyla
65. sırada, 4 bin 938 olayla Ankara 46, 5 bin 907 olayla İzmir 17. sırada yer aldı. Bu nedenlerle
50 binlik nüfus sınırı bu konuda yeterli bir güven ortamı sağlamamaktadır. Nüfus sınırının 25 bine
indirilmesi gerekmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde yapılan değişiklikle belediyelerin
kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açılması zorunluluk haline getirilmesi ve yerleşim
birimlerinde 50 bin üzeri nüfus sınırı 25 bine indirilmesi planlanmaktadır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir.

– 30 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

Gökhan /



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL’IN TEKLİFİ (2/786)

BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin "a" bendi aşağıdaki gibi
değiştirilmiştir.

"İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik;
defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 25.000'i geçen
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açması zorunludur."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim, gerekçesiyle ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 27.08.2012
Mahmut Tanal

İstanbul

GENEL GEREKÇE
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un

"Seçim Çevresi, Oy Verme ve Seçim Sistemi" başlığı altında düzenlenen 32. maddesinin 4. fıkrası;
"Bu seçimler için kullanılacak oy pusulaları, basılabilir, teksir edilebilir ve her türlü araçlar
çoğaltılabilir." şeklinde düzenlenmiştir.

Mahalle muhtarlığı, ihtiyar heyeti ve köy muhtarlığı seçimleri için birleşik oy pusulası
düzenlenmemektedir. Adaylar kendi isimlerini bastırıp, bu pusulaları seçim sırasında adaylar
tarafından takip edilmek zorundadır. Bu uygulama birçok zorluğu ve koşuşturma gereksinimi bir
arada getirmektedir.

Aynı kanunun 18. Maddesinde il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye
başkanlığı seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanıldığı düzenlenmektedir. Yine yapılan genel
seçimlerde de birleşik oy pusulası hazırlanmakta ve bu pusulalar sayesinde vatandaşlar kolaylıkla oy
kullanabilmektedir. Tüm seçimle gelenler için birleşik oy pusulası kullanılırken mahalle muhtarlığı,
ihtiyar heyeti ve köy muhtarlığı seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılmaması demokratik
düzensizlik göstergesidir.

Pusulaların adaylar tarafından bastırılıp dağıtılması adaylara maddi sıkıntılar yaratabilmektedir.
Fazla pusula bastıramayan adayların seçilmesine engel dahi yaratabilecek bu durumun sona
erdirilmesi amacıyla hazırlanmış olan kanun teklifinde mahalle muhtarlığı, ihtiyar heyeti ve köy
muhtarlığı seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Yapılması
planlanan değişiklik ile doğru ve adaletli seçimlerin yapılması sağlanacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi

Hakkında Kanun'un 32'nci maddesinin 4'üncü fıkrası değiştirilerek mahalle muhtarlığı, ihtiyar heyeti
ve köy muhtarlığı seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılmasının sağlanması amaçlanmıştır.
Yapılması planlanan değişiklik ile doğru ve adaletli seçimlerin yapılması sağlanacaktır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.
Madde 3- Yürütme maddesidir.
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ESAS İçişleri Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Anayasa Komisyonu



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL’IN TEKLİFİ (2/820)

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ
SEÇİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun'un 32'nci maddesinin 4'üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu seçimlerde birleşik oy pusulası kullanılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim, Gerekçesiyle ekte

sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 27.08.2012
Av. Mahmut Tanal

İstanbul

GENEL GEREKÇE
Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddenin b fıkrası aşağıdaki gibi düzenlen-

miştir.
"b) (l) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya

yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi
açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere,
amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir."

Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları iki bent halinde
sayılmış bulunmaktadır. Maddenin birinci bendiyle, belediyelere gençlik ve spor hizmetlerini yapma
veya yaptırma görevi verilmiştir. Maddenin İkinci bendinde ise gerektiğinde, amatör spor kulüplerine
malzeme verebilme ve gerekli desteği sağlayabilme olanağı sağlanmış bulunmaktadır. Ancak söz
konusu düzenleme ile yapılacak desteğin zorunlu hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Sporun ruhunda fair-play ve centilmenlik vardır. Sporcu yetiştirirken, çocuklarımıza,
gençlerimize özellikle bunu aşılamanız gerekmektedir. Belediyelerimizin spor kulüplerinin arkasında
olmaları ve yardımda bulunmaları, destek olmaları gerekmektedir. Bu yardım kulüplerimize daha
iyi hizmet ve daha fazla başarı konusunda biraz olsun itici kuvvet olacaktır. Çünkü amatör
kulüplerimiz maddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bugüne kadar yardım yapan belediyeler olmuştur
ancak bunu her belediyede görmek mümkün değildir.

Nüfusu 25 bine kadar olan belediyelerde yardım yapılması ve destek olunması ihtiyari sayılırken,
nüfusu 25 binin üzerindeki belediyeler amatör spor kulüplerine belediye gelirlerinden % 1 ile % 5
arasında destek sağlamak zorundadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasında yapılan değişiklikle

nüfusu 25 bine kadar olan belediyeler için ihtiyari olmak üzere, nüfusu 25 binin üzerindeki belediyeler
amatör spor kulüplerine belediye gelirlerinin % 1 ile % 5 arasında destek sağlamak zorunluluğu
getirilmesi planlanmaktadır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3- Yürütme maddesidir.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/823)                                                                                                                            

ESAS İçişleri Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL’IN TEKLİFİ (2/823)

BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin "b" bendi aşağıdaki gibi
değiştirilmiştir.

"b) (l) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi
açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere
malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Nüfusu 25 bine kadar olan belediyelerde ihtiyari olmak
üzere, nüfusu 25 binin üzerindeki belediyeler amatör spor kulüplerine belediye gelirlerinden % 1 ile
% 5 arasında destek sağlamak zorundadır. Belediyeler ayrıca her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Malatya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi”, ekte gerekçesi ile
birlikte bilgilerinize sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 05.04.2012

Öznur Çalık H. Cemal Akın Ahmet Arslan
Malatya Malatya Kars

Ömer Faruk Öz Mustafa Şahin Tülay Kaynarca
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Oya Eronat Nurdan Şanlı A. Sibel Gönül
Diyarbakır Ankara Kocaeli

Hamza Dağ Yılmaz Tunç Osman Kahveci
İzmir Bartın Karabük

GEREKÇE
Anadolu'nun en kadim yerleşimlerinden olan Malatya; coğrafi konumu ve tarihsel geçmişinin

yanı sıra; sosyal, kültürel, ekonomik ve turistik yönleri ile de Doğunun çekim merkezi olmaya devam
etmektedir.

10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, belediye sınırları içinde toplam
nüfusu 750.000'den fazla olan belediyelerin kanunla Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmesini
düzenlemektedir.

27.01.2012 tarihinde açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2011 yılı Sonuçlarına göre,
il sınırları içindeki nüfusu 757 bin 930, ilçe nüfusu 498.588 olan Malatya'da; 14 ilçe, 53 belediye ve
495 köy bulunmaktadır.

Malatya, şehir birikimi, şehir kurgusu ve şehir imajı yönünden çok önemli bir potansiyele sahiptir
ve 6500 yıllık geçmişe dayanan kent tarihi ile çok önemli bir birikimin güçlü bir örneğini teşkil eder.

Doğunun en Batısında; Batının en Doğusunda yer alan Malatya; Doğu Anadolu ve TRB1
bölgesinin (Elazığ-Tunceli-Bingöl-Malatya) ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/892)                                                                                                                            

ESAS İçişleri Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu



Malatya kalkınmada emek, sermaye ve maddi unsurların yanında aslında en önemli unsuru
oluşturan beşeri sermaye, girişim gücü ve rekabet gücü itibariyle kentler arasında son derece önemli
bir yer işgal etmektedir.

Doğu Anadolu'da sanayisi en çok gelişmiş ve Türkiye'nin en hızlı gelişen illeri arasında olma
unvanını koruyan Malatya, turunçgiller dışında hemen hemen tüm meyvelerin yetiştiği bir meyve
üretim merkezi olarak da ciddi bir tarım hizmeti vermektedir.

Malatya ili ve bölge halkı için önemli bir ekonomik değer olan kayısı, ülkemiz ekonomisi için
de önemli bir gelir potansiyeline sahiptir. Kayısının her yıl ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 350
milyon dolardır. Dünya Tarım Örgütü kayıtlarına göre Türkiye, kayısı üretiminde her yıl açık ara
dünya birincisi olmaktadır. 2011 yılı verilerine göre, Malatya'dan 90 kadar ülkeye yaklaşık 90 bin ton
kayısı ihraç edilmiş ve 365 bin dolar gelir elde edilmiştir.

Malatya ili teşvikte 4. bölgede yer almaktadır ve Kalkınma Ajansının bölge merkezi, Fırat
Kalkınma Ajansı adıyla Malatya'da bulunmaktadır.

Eski çağlardan beri Anadolu ve Ortadoğu'nun geçit veren kavşağı olarak anılan Malatya'da şu
anda 253 km'lik toplam bölünmüş yol uzunluğu mevcuttur ve devlet karayolunu 2.3 km kısaltan 420
metrelik Beylerderesi Viyadüğü şehrin ulaşımını kolaylaştıran ciddi bir yatırım olarak hizmet
vermektedir.

Kentlerin gelişmişlik düzeyi araştırmasının en güncel verilerine göre Malatya, 16 büyükşehirden
11'ini geride bırakarak Türkiye'nin en gelişmiş 13. sağlık altyapısına sahip kenti olarak belirlenmiştir.

Ülkemizin en önemli ve en modern tıp merkezlerinden olan Turgut Özal Tıp Merkezi-TÖTM
sayesinde canlıdan canlıya karaciğer nakli konusunda Avrupa birincisi ve dünya ikincisi olan Malatya,
Türkiye'nin sağlık başkenti olmak konusunda iddialıdır. Turgut Özal Araştırma Hastanesi bünyesinde
Türkiye'de ilk kez kurulan Karaciğer Nakil Enstitüsü, kazandığı kurumsal kimlik ile bundan böyle
hem Türkiye hem de tüm dünyada çok daha büyük başarılara imza atacaktır.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Nemrut Dağı'nın bir bölümü Malatya'nın
mülki hudutları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca oraya giden iki ulaşım güzergâhından bir tanesi de
Malatya'dan geçmektedir. Malatya bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, hem
ulaşım yolunun iyileştirilmesi hem de konaklama tesislerinin yapılandırılması konusunda çok ciddi
çalışmalar yapmaktadır.

Sağlıklı ve modern gelişmenin sağlanabilmesi şehirlerin yerel yönetimlerinin güçlendirilmesi ile
mümkündür. Malatya'da Büyükşehir Belediyesinin kurulması Malatya'nın çok daha hızlı gelişip
büyümesini sağlayacaktır.

Yukarıda arz edilen nedenlerle, Malatya ilinin bir Büyükşehir Belediyesine sahip olmayı hak
ettiği düşünülmüş ve bu teklif hazırlanmıştır.
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MALATYA MİLLETVEKİLİ ÖZNUR ÇALIK VE 14 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/892)

MALATYA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA KANUN
TEKLİFİ

MADDE 1- Malatya Belediyesi hakkında 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.

MADDE 2- Büyükşehir Belediyesinde oluşturulacak teşkilat için gerekli kadroları bu
düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren geçecek 30 günlük süre içinde ihdas etmeye Bakanlar
Kurulu yetkili olacaktır.

GEÇİCİ MADDE 1- Malatya Belediyesi'nde halen görevde bulunan Belediye Başkanı,
Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idari seçimine kadar Büyükşehir Belediye
Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 5216 sayılı Kanunda yazılı görev ve
yetkilere sahiptir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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İçişleri Alt Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçişleri Komisyonu 13/10/2012
Esas No: 1/690, 2/128, 2/234, 2/289, 2/508, 2/681,

2/786, 2/820, 2/823, 2/892

Bakanlar Kurulunca 8/10/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan
1/690 esas numaralı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Başkanlıkça; aynı tarihte esas olarak
İçişleri Komisyonuna, tali olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. İçişleri
Komisyonu  10/10/2012 tarihli 14’üncü  toplantısında  İçtüzüğün  35’inci  maddesi  hükmü  uyarınca
birbirleriyle   ilgili   görülmeleri  nedeniyle,  İstanbul  Milletvekili  Mustafa  Sezgin  Tanrıkulu  ve
20 Milletvekilinin; 2/128 esas numaralı Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin; 2/234 esas numaralı
Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Ayşe
Nedret Akova’nın; 2/289 esas numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Teklifi, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın; 2/508 esas numaralı Aydın İlinde, Efeler
Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in; 2/681
esas numaralı Tekirdağ İlinde Ergene Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 2/823 ve 2/786 esas numaralı Belediye Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri; 2/820 esas numaralı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile
Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 14 Milletvekilinin; 2/892 esas numaralı Malatya’da Büyükşehir
Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin Tasarıyla birleştirilmesi ve görüşmelerde 1/690 esas numaralı
Tasarının esas alınması kabul edilmiştir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde bir alt komisyon kurulmasını, alt
komisyonun Sinop Milletvekili Mehmet ERSOY, Niğde Milletvekili Alpaslan KAVAKLIOĞLU,
Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik UZUN, Zonguldak Milletvekili Özcan ULUPINAR, Osmaniye
Milletvekili Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU, İzmir Milletvekili Birgül AYMAN GÜLER ile İstanbul
Milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER’den oluşmasını kararlaştırmıştır. Alt Komisyon üyeleri Sinop
Milletvekili Mehmet ERSOY’u başkanlığa seçerek çalışmalarına başlamıştır. 

Alt Komisyon, 11/10/2012 ve 12/10/2012 tarihlerinde yaptığı toplantılarda İçişleri, Adalet,
Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Çevre ve Şehircilik ve Kalkınma bakanlıkları ile
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Gazi
Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu, Çankaya Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı,
Türkiye Belediyeler Birliği ve TMMOB Şehir Plancıları Odası temsilcilerinin katılımlarıyla Tasarıyı
incelemiş ve karara bağlamıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde alt komisyon üyeleri tarafından;

Aleyhte olmak üzere,

- Tasarının birçok düzenlemesinin Anayasaya açık aykırılık teşkil ettiği,
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- Tasarı ile hâlihazırda mahalli idarelere tanınmış olan yönetsel hakların düzenlenmesi sürecinde
yerel halkın görüş ve onayı alınması yoluyla yapılmasının daha yerinde bir yaklaşım olacağı,

- Tasarının 4’üncü maddesiyle kurulması öngörülen merkezi yönetimin illerdeki yatırım ve
harcamaları merkezi bütçe dışında Yatırım İzleme ve Koordinasyon merkezleri aracılığıyla
yapılmasının uygun olmayacağı,

- Yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerinin kurulması ile harcama ve denetim bakımından
il genel idaresinin dışında bir yapının kurulmasının merkezi yönetimin taşradaki uzantısının işlevsiz
hale geleceği,

- Ülkemizde il ve ilçelerde mevcut bulunan kırsal yerleşimlerin kentsel yerleşime uygun belediye
tip yönetimle yönetilmesinin kırsal ve kentsel bölgelerin sosyo-ekonomik ihtiyaçları, götürülmesi
gereken hizmetlerin nitelikleri de göz önünde bulundurulduğunda öngörülen yapının başarılı
olamayacağı,

- Büyükşehir belediyesi sınırlarının il mülki sınırları olarak belirlenmesinin Anayasanın
öngördüğü idari yapımıza uygun olmadığı,

- Tasarı ile yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesinin yerine merî mevzuattaki uygulamaların esas
alınması ve buradaki eksikliklerin giderilmesinin, bu amaç doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 442 sayılı Köy Kanunu’na yönelik yeni
düzenlemelerin yapılmasının amaca hizmet edeceği,

- İstanbul ve Kocaeli illeri için uygun olabilecek uygulamasının ülkenin diğer bölgelerinde
uygun olamayacağı,

- Tasarı ile köy iken mahalleye dönüşecek olan yerlerde beş yıl süreyle vergi ve katılım
paylarından muaf tutulmasına rağmen bu sürenin sonunda sosyo-ekonomik düzey bakımından farklı
olan kırsal ve kentsel yerleşimlerin aynı yükümlülükler ile karşılaşmasının muhtemel sorunlara neden
olabileceği,

- Büyükşehir belediyelerinin nüfus kriterine göre pay dağıtımına ek olarak yüzölçümü ölçütünün
de getirilmesinin uygun görülmediği, bunun yerine tamamen nüfusa göre bir aktarım yapmanın daha
uygun olduğu,

- Belediyelerin yetkisini genişletmediği gibi mali özerklik bakımından da bir değişiklik
getirmeyen düzenlemenin yerel yönetimlere uygun bir yönetişim alanı oluşturmadığı,

- Tasarının 5’inci maddesinde belirtilen büyükşehir belediyelerinin, tesis edilecek elektronik
haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği dikkate alınarak yer seçim belgesi vermek ve bu belge
için alınacak ücreti belirleme konusunda yetkilendirilmesinin mobil haberleşme sistemlerinde yer
seçilmesi işleminin son derece teknik bir konu olması nedeniyle belediyelerin bu teknik bilgiden
yoksun olduğu,

- Tasarının kanunlaşması halinde baz istasyonu kurma yetkisinin büyükşehir belediyelerine
geçmesi yerine bu alanda yetkin ve uzman bir kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından yerine getirilmesi gerektiği,

- Köylerin mahalleye dönüştürülmesi ile birlikte Anayasa’nın 170’inci maddesinde de belirtildiği
üzere orman köylüsünün korunması ilkesine aykırılık arz eden bir düzenlemenin hayata geçirilmiş
olacağı,
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- Tasarının kanunlaşması ile büyükşehir belediyesine dönüşecek illerle birlikte toplamda yirmi
dokuz ilde yaşayan kişilerin büyükşehir belediyesi mevzuatına dahil olacağı, ancak bu sınırların
dışında kalan kişilerin ise belediye ve köy gibi başka bir mevzuata tabi olarak kalmaya devam edeceği
ve bunun Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık arz ettiği,

Lehte olmak üzere;
- Hâlihazırda; işlevi ilin belediye hudutları dışında kalan bölgelerinde yaşayan kişilerin mahalli

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak olan il özel idaresinin yaptığı hizmetlerin bu düzenleme ile
büyükşehir belediyeleri marifetiyle gerçekleştirileceği, 

- Tasarının mevcut uygulamadaki eksiklikleri giderme amacına yönelik olarak uzun bir
çalışmanın ve İzmir, İstanbul, Ordu, Gaziantep, Konya, Erzurum olmak üzere altı ilde yapılmış
çalıştaylar neticesinde hazırlanmış olduğu ve bu bakımdan yerel düzeyde sorunların niteliğinden
haberdar ve yetkili kişilerin katkılarıyla oluşturulduğu, 

- Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu yüz binin üzerinde olan belediyelere kadın ve çocuk konuk
evleri açılma zorunluluğu getirilmesinin olumlu bir gelişme olarak karşılandığı,

- Tasarı ile büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında mabetlere yönelik
bakım, onarım ve tarihi dokuyu koruma gibi hizmetlerin götürülmesinin yerinde bir uygulama
sayıldığı, ancak mabet tanımına açıklık getirilmesi gerektiği,

- Mevcut durumda il özel idarelerinin seçilmiş organları olan il genel meclisleri aracılığıyla
sorumluluk sahalarında ulaşım, alt yapı, imar planlama, içme suyu, temizlik gibi hizmetlerin yerine
getirildiği ve yapılacak olan yeni düzenleme ile büyükşehir belediyeleri meclislerinde de bu
hizmetlerin seçilen organlar eliyle verilmesi usulünün korunacağı,

- Birbirine fiziksel olarak çok yakın yerleşim yerlerinde hizmet sunumunda her bölgede hizmet
sunumu için gerekli ekipman ve donanımı belirli yerlerden etkin ve tasarruflu bir şekilde
sunulmasının önünün açıldığı,

- Günümüzde gittikçe artan bir öneme sahip olan şehircilik ve altyapı hizmetlerinin il sınırlarını
içine alacak şekilde uyumlu bir şekilde planlanarak uygulanmasının ve bu uygulamanın ülke sathında
değerlendirilmesinin etnik bölünme ve ülkenin üniter yapısına halel getirir nitelikte bir uygulama
olarak görülmesinin yersiz bir kaygı olduğu,

- Belediyelerin hizmet türlerinde bir değişiklik olmaksızın il özel idareleri tarafından yapılmakta
olan hizmetlerin bu düzenleme ile büyükşehir belediyeleri tarafından yapılmasına zemin hazırlandığı,

- Yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerinin kurulma amacının genel idarenin taşrada
yapacağı, ilgili bakanlık tarafından onaylanan yatırımların uygulama alanı bulması amacına hizmet
edeceği,

- Oluşturulması planlanan yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri marifetiyle, genel idarenin
taşraya götürmek istediği yatırımların uygulama alanı bulabileceği,

- Mevcut yapıda valilerin, il planlama ve koordinasyon müdürlükleri marifetiyle bölgede yapılan
yatırımları denetleme işlevinin korunduğu ve valiliğin asli görev ve yetkisinin halen muhafaza
edilmekte olduğu,

- Bakanlık taşra teşkilatının yerelde halen korunmasıyla birlikte bazı il müdürlüklerindeki teknik
ve personel yetersizliklerinin de olduğu göz önüne alındığında bu hukuksal düzenleme ile il özel
idarelerinden ayrılacak personelin yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerinden hizmet vermesinin
önünün açıldığı,
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- Tasarının kanunlaşması ile yürürlüğe girme tarihi arasında bir yıllık sürenin olmasının,
görülmesi muhtemel eksiklikler ve muğlaklıkların giderilmesi için oluşturulacak tartışma ortamına
zemin hazırlar nitelikte olduğu,

- Uygulamada imar bütünlüğü açısından sorun yaşandığı katı atığın toplanma ve depolanması
gibi birlikler marifetiyle toplanması uygulanmasının işlemediği için tek elden yönetecek şekilde tüm
ilin mülki sınırları içinde bütünsel bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğu,

- Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri üzerinden vatandaş ihtiyaçlarına cevap
verilebilirliğinin ve bu merkezlerde yapılan harcamaların şeffaflığın arttırılmasının amaçlandığı,

- Yatırım ve koordinasyon merkezlerinin ilde ve ilçede kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik
etmesi bakımından valiliğe yardımcı bir organ olarak düşünüldüğü ve bu yönüyle rehberlik hizmetinin
de sağlanmış olduğu,

- Yatırımların il müdürlükleri eliyle yapılması esas olmak üzere yatırımların uygulanabilirliği ve
hızlandırılması amacına hizmet edeceği,

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde sivil toplum kuruluşları tarafından;

- Hâlihazırda yerel yönetim sisteminde ölçek ekonomisinden yeterince yararlanılamaması
nedeniyle nüfusu on binin altında kalan yerlerde genel bütçe vergi gelirlerine bağımlılık düzeyinin
yüzde doksan oranında olduğu, nüfusu beş binin altında olan yerlerde ise bu oranın yüzde doksan beş
seviyesinde olduğu ve bu göstergenin yeni bir yasal düzenlemeyi gerekli kıldığı,

- İllerde kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin yerine
getirilmediğinin vali veya ilgili bakanlık tarafından tespiti halinde bu hizmetin yatırımın ildeki diğer
kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon
merkezince yerine getirilmesi durumunda belediyelerin bu kapsamda değerlendirilip
değerlendirilemediği konusunda muğlaklığın bulunduğu,

- Son on yılda ülke genelinde belediye sayısının yaklaşık yüzde altmış oranında azalmasını da
beraberinde getiren bu düzenlemenin ülkemiz yerel yönetim sistemi açısından da önemli bir değişim
olarak görüldüğü,

- Büyükşehir belediyelerinin halen il sınırları olarak uygulanmakta olduğu Kocaeli ve İstanbul’da
il sınırları içinde yaşayan kişilerin hizmetlere ulaşma konusunda çeşitli zorluklarla karşılaştıkları ve
bu hizmetlere yüksek ücretlerle ulaşabildikleri,

- Mevcut uygulamalardaki aksaklıklar düşünüldüğünde,  köylerde yaşayan veya küçük
beldelerde yaşamakta olup yasal düzenleme neticesinde mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki
kişilerin yaşam standartlarında düşme yaşanabileceği,

- Mahalleye dönüşen köylerde Ulusal Adres Veri Tabanına kayıtlı tüm yapıların teknik bir
incelemeye tabi tutulmaksızın ruhsatlı sayılmasının olası aksaklıklara meydan verebileceği,

- Yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun olarak tip mimari projeler
uygulamasının köylerin dokularına uygun olmayan yapıların ortaya çıkma ihtimalin bulunduğu,

- Tasarının 5’inci maddesinin yirmi dördüncü fıkrasında belirtilmiş olan, belediyelerin otoparkla
ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyelerine aktarılması uygulaması yerine elde
edilen gelirin ilçe belediyesine aktarılması yönünde olmasının gerektiği, 
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- Tasarının 5’inci maddesinin kırkıncı, kırk birinci ve kırk ikinci maddelerinde belirtilmiş olan,
belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerce bu alandaki gayrimenkul sahiplerinden yol,
kanalizasyon ve su harcamalarına katılım payı alınmasının bir zorunluluk olmaktan çıkarılmasının
olumlu yönde gelişme olduğu,

- Gelirlerin paylaşımında yüzde seksenlik payın nüfusa göre geri kalan yüzde yirmilik payın ise
gelişmişliğe göre dağıtılmasının uygulamada adaletsizlik yarattığı için yüzde doksanlık payın nüfusa,
yüzde onluk payın ise gelişmişliğe göre dağıtılmasının varolan adaletsizliği gidermeye yardımcı
olacağı,

- İl özel idarelerinin kaldırılması ile oluşması muhtemel boşluğun il genel idarelerinde valinin
yetki ve sorumlulukları ile doldurulmasının uygun görüldüğü,

- Denkleştirme ödeneği olarak nüfusu on binin altındaki belediyelere Maliye Bakanlığı’ndan dağıtılan
yardımdan halihazırda iki bin dört yüz belediyenin yararlandığı, ancak yeni yasal düzenleme ile nüfusu
on binin altında kalan belediye sayısı azalacağı birçok belediyenin bu yardımdan mahrum kalacağı ve
bunun için bu sınırın on bin nüfustan yirmi bin nüfuslu belediyelere kadar çıkarılması gerektiği,

- Denkleştirme ödeneğinden yararlanacak olan belediyelere, ödeneğin yüzde yetmiş beşlik payını
nüfusu on bine kadar olan yerlerde eşit, yüzde yirmi beşlik payı ise nüfusu onbine kadar olan belediyelere
nüfusları oranında dağıtım yapmanın denkleştirme ödeneğinin amacına uygun tahsis edilmesine hizmet
edeceği gibi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uygun bir düzenleme olacağı,

- Büyükşehir belediyelerinin daha geniş alanlara hizmet götürebilmesi amacıyla yüzölçümü
kriterinin getirilmesinin olumlu bir gelişme olarak görülmesiyle birlikte su ve kanalizasyon
idarelerinin hizmet götürmesinin de kritere bağlı kılmanın yerinde bir uygulama olacağı,

- Hizmet götürülecek alanların genişlemesiyle birlikte genel bütçeden ayrılan payın yüzde
doksanının nüfusa göre, yüzde onunun ise yüzölçümüne göre paylaştırılmasının kanalizasyon ve su
hizmetlerinin sunumunda kaliteyi arttıracağı ve ulaştığı alanı genişleteceği,

- Tasarı ile önemli oranda kaynak ve yetki aktarılarak kurulan büyükşehir belediyelerinin
teşkilatlanma süreçlerinde ihtiyaç duyulacak insan kaynaklarının karşılanması amacıyla yerel yönetim
uzman ve uzman yardımcılığının kariyer meslek grubu içinde değerlendirilmesinin uygun olacağı,

- Kamu yönetiminde yerel düzeyde örgütlenmede mahalli idare birimlerinde merkezi idarenin
taşra teşkilatı, il özel idaresi, il belediyesi, ilçe belediyesi şeklinde karmaşık bir örgütlenmenin yerine
hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamak adına organların görev alanları ve tanımlarının yapılması
ve buna göre bütçelendirilme yapılmasının daha yerinde bir yaklaşım olacağı,

- Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu iki binin altında olup Tasarıda belirtilmiş
olan belediyelerin tüzel kişiliklerin ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak suretiyle köye
dönüştürülmesinin uygun görülmediği,

- Katılma yoluyla tüzel kişilikleri korunacak olan belediyelerin bu birleşme için ilk mahalli
seçimler öncesinde katılım için uygun bir sürenin verilmesinin yerinde olacağı, 

- Mevcut düzenlemede halka en yakın seçilmiş olan muhtarların yeni düzenleme ile 5393 sayılı
Belediye Kanunu çerçevesinde yetki ve görevlerin verilmesi ile birlikte görev yaptığı mahallenin
yaşam kalitesini arttırabileceği,

ifade edilmiştir.
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Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Tasarının başlığının kanun yapım tekniğine uygunluğunu teminen verilen önerinin kabul
edilmesiyle “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİÜÇ İLÇE KURULMASI İLE
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” olarak değiştirilmiştir.

Tasarının 1’inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2’nci maddesinin; 

- Birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aynen,  

- Altınoluk’un nüfus açısından ilçe olma kriterini taşımaması nedeniyle dördüncü fıkrasının
metinden çıkarılması, diğer fıkraların ve bu fıkralara bağlı ekli listelerin buna göre teselsül ettirilmesi
suretiyle,

- Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkraları, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralar
olarak ve bu fıkralara bağlı ekli (4), (5), (6), (7) ve (8) sayılı listelerin (3), (4), (5), (6) ve (7)  sayılı
listeler olarak aynen,

- Onbirinci fıkrası, Hatay ili İskenderun ilçesi sınırlarında bulunan ve yeni kurulacak olan Arsuz
ilçesine bağlanması planlanan, Mustafa Kemal, Meydan ve Gürsel mahalleleri ile Düğünyurdu
köyünün, İskenderun ilçesinin merkezinde olduğu ve İskenderun ilçesi ile kurulması amaçlanan
Arsuz ilçesi sınırlarının özellikle Karaağaç beldesinden başlatılarak sınırın eski haliyle kalması
gerektiği yönünde verilen önergenin kabul edilmesiyle, fıkrada geçen “mahalleleri ile” ibaresi ile bu
fıkraya bağlı listede yer alan “Meydan, Gürsel, Mustafa Kemal” mahalleleri ile “Düğünyurdu”
köyünün metinden çıkarılması ve onuncu fıkra olarak ve bu fıkraya bağlı ekli (9) sayılı listenin (8)
sayılı liste olarak teselsül ettirilmesi suretiyle,

- Oniki ve onüçüncü fıkraları onbirinci ve onikinci fıkralar olarak ve bu fıkralara bağlı ekli (10)
ve  (11) sayılı listelerin (9) ve (10) sayılı listeler olarak teselsül ettirilmesi suretiyle aynen, 

- Ondördüncü fıkrasında geçen “Şehzade” ibaresi Manisa ilinde birçok şehzadenin yaşadığı
gerekçesiyle “Şehzadeler” olarak değiştirilmesi, onüçüncü fıkra olarak ve bu fıkraya bağlı ekli (12)
sayılı listenin (11) sayılı liste olarak teselsül ettirilmesi suretiyle,

- Onbeşinci fıkrası ondördüncü fıkra olarak ve bu fıkraya bağlı ekli liste (13) sayılı listenin (12)
sayılı liste olarak teselsül ettirilmesi suretiyle,

- Onaltıncı fıkrası, halen listede belirtilen köylerin bağlı bulundukları Demirci ilçesine olan
uzaklıkları en yakın 40 km mesafede olması ve buna mukabil Köprübaşı ilçesine uzaklıklarının 5-6
km civarı olması, ticari, sosyal ilişkiler ve diğer ihtiyaçların Köprübaşı ilçesinden karşıladıklarından
belirtilen köylerin Köprübaşı ilçesine bağlanmasının uygun olması gerekçesiyle değiştirilmesi ve
buna bağlı ekli (14) sayılı listenin eklenmesi suretiyle,

- Onyedinci, onsekiz, ondokuz ve yirminci fıkraları onaltıncı, onyedinci, onsekiz, ondokuzuncu
fıkralar ve bu fıkralara bağlı olarak ekli listeler aynen, 

- Mardin ilinin Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe belediyesinin Mardin merkez ilçeye ulaşım
imkânının daha fazla olması, belde halkının sosyal ve ekonomik ilişkilerinin Kızıltepe beldesinden
ziyade merkez ilçe belediyesi ile olması nedeniyle Gökçe belediyesinin merkez ilçeye bağlanması
doğrultusunda maddeye yeni yirminci fıkra eklenmesi suretiyle,

– 44 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

Gökhan /



- Yirmibirinci ve yirmiikinci fıkraları ve bu fıkralara bağlı olarak ekli listeler aynen,

- Yirmiüçüncü fıkrası, Tasarıda sehven yazılan ve tarihi şahsiyet olarak Süleymanpaşa’nın
isminin yaşatılmasını teminen “Süleymanşah” ibaresinin “Süleymanpaşa” olarak değiştirilmesi
suretiyle,

- Yirmiüçüncü, yirmidördüncü, yirmibeşinci, yirmialtıncı, yirmiyedinci, yirmisekizinci
yirmidokuzuncu, otuzuncu, otuzbirinci, otuzikinci, otuzüçüncü ve otuzdördüncü fıkraları aynen,

kabul edilmiştir.

Tasarının 3’üncü maddesinin; 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilen I (a) grubu maden
ruhsatları ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre verilen
ruhsatlar ile 3213 sayılı Maden Kanununa göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı
ruhsat sahasındaki tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatları halen il özel idarelerince verilmekte
iken Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan değişiklik ile büyükşehirlerdeki il özel idarelerinin
tüzel kişiliğinin ortadan kalkması nedeniyle oluşacak hukuki boşluğun giderilmesi ve ayrıca,  bu
kanunlardan kaynaklı  il özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliklerine aktarılan gelirlerin
dağılımına ilişkin düzenlemelerin yapılmasını teminen yeni altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu
fıkralar metne eklenmiştir.

Tasarının 4’üncü maddesinin Yatırım İzleme ve Koordinasyon İzleme Merkezlerinin İçişleri
Bakanlığının taşra idaresi bünyesinde teşkilatlanmasının uygun olacağı gerekçesiyle metinden
çıkarılmış ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Tasarının 5’inci maddesinin;

- Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aynen,

- Sekizinci fıkrası, Tasarının 3’üncü maddesine eklenen beş, altı, yedi ve sekizinci fıkralara
paralel olarak metinden çıkarılması suretiyle,

- Dokuzuncu fıkrasında “,spor müsabakaları düzenlemek,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“sporu teşvik etmek amacıyla hemşehrilerine spor malzemesi vermek,”  ibaresinin çerçeveden
çıkarılması suretiyle,

- Onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkraları aynen,

- Ondördüncü fıkrasında geçen ülkemizin uluslararası taahhütlerinin gerekleri doğrultusunda
“ve işletmek” ibaresinin metinden çıkarılması,

- Onbeş, onaltı, onyedi, onsekiz, ondokuz ve yirminci fıkraları aynen,

-Tüzelkişiliği kaldırılan il özel idarelerinin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik görev
ve sorumlulukları belediyelere devredildiğinden bu görev ve sorumluluğun belediyeler tarafından
yerine getirilmesini teminen yirminci fıkrasından sonra gelmek üzere metne yeni yirmibirinci fıkranın
eklenmesi suretiyle,

- Yirmibirinci fıkrası UKOME toplantılarında ulaşımla ilgili en çok üyeye sahip meslek odasının
temsil edilerek oy hakkına sahip olmasına imkan sağlanması amacıyla değiştirilmesi suretiyle
yirmiikinci fıkra olarak,

- Yirmiüçüncü, yirmidördüncü, yirmibeşinci, yirmialtıncı ve yirmiyedinci fıkraları yirmi-
dördüncü, yirmibeşinci, yirmialtıncı, yirmiyedinci ve yirmisekizinci fıkraları olarak teselsül ettirilmek
suretiyle aynen,
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- Yirmisekizinci fıkrası, elektronik haberleşme istasyonlarının kent ve yapı estetiğini bozmadan
uygun ve doğru yerlere yerleştirilmesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
gözetiminde yapılmasını teminen değiştirilmesi suretiyle,

- Yirmidokuzuncu fıkrası, kanun yapım tekniğine uygun olarak “507 sayılı Esnaf ve Küçük
Sanatkarlar Kanunu” ibaresinin, söz konusu Kanun mülga olduğundan, “7/6/2005 tarihli ve 5362
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu” şeklinde redaksiyona tabi tutulması ve 5393
sayılı Kanunun 75’inci maddesinin sonuna eklenen fıkrada yer alan “29 uncu maddesi” ibaresinin
“29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi” olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Otuzuncu, otuzbirinci, otuzikinci, otuzüçüncü ve otuzdördüncü fıkraları otuzbirinci, otuzikinci,
otuzüçüncü, otuzdördüncü ve otuzbeşinci fıkralar olarak teselsül ettirilmesi suretiyle aynen,

- Otuzbeşinci fıkrası, mevcut uygulamada genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir
belediyelerine aktarılan payın hesaplanmasında matraha (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil
edilen özel tüketim vergisi dahil edilmediği ve yapılan değişiklikle mevcut düzenlemenin devamının
sağlanması doğrultusunda 5779 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının başına
“6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan
mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere” ibaresinin eklenmesi ve otuzaltıncı
fıkra olarak teselsül ettirilmesi suretiyle,

- Otuzaltı ve otuzyedinci fıkraları otuzyedinci ve otuzsekizinci fıkralar olarak aynen,

- Otuzsekizinci fıkrası, ödeneğin yarısının İçişleri Bakanlığı tarafından proje karşılığı dağıtılması
hususundaki düzenlemenin kaldırılmasını teminen değiştirilerek otuzdokuzuncu fıkra olarak teselsül
ettirilmesi suretiyle,

- Otuzdokuzuncu fıkrası, 5779 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasıyla
getirilen düzenleme 2013 Temmuz ayında sona ereceğinden metinden çıkarılması suretiyle,

- Kırkıncı, kırkbirinci, kırkikinci, kırküçüncü, kırkdördüncü, kırkbeşinci, kırkaltıncı ve
kırkyedinci fıkraları aynen, 

- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde Valiliğe bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığının kurulması ve acil çağrı hizmetlerinin tek elden yürütülmesini teminen yeni kırksekiz
ve kırkdokuzuncu fıkraların eklenmesi suretiyle,

Kabul edilmiştir.

Geçici 1 inci maddesinin;

- İkinci ve üçüncü, onüçüncü ve ondördüncü fıkralarındaki “Bu Kanuna” ibaresinin “1 inci
maddeye” olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Beşinci fıkrası “merkezine” ibaresinin “başkanlığına” olarak değiştirilmesi ve tüzelkişilikleri
kaldırılan il özel idarelerine belediyelere ve köy tüzel kişilerinin mevcut personeli, taşınır ve taşınmaz
malları, iş makinaları, ve diğer taşıtlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarının
devri konusunda düzenleme yapılmasına rağmen; Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, tüzel kişilikleri kaldırılan il özel
idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine, kuruluş kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal
nitelikteki görevleri yerine getirmeleri amacıyla tahsis edilen taşınmazlar konusunda düzenleme
yapılmadığı; bu taşınmazların Komisyon kararıyla; ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı
veya ilgili kuruluşlarına, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, büyükşehir belediyelerine,
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büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılması yönünde
düzenleme yapılarak, bu konuda uygulamada çıkabilecek ihtilafların çözümlenmesi amacıyla fıkranın
sonuna cümle eklenmesi,

- Altıncı fıkrasında yer alan “merkezine” ibaresi “başkanlığına” olarak değiştirilmesi,
- Dokuzuncu fıkrası ihtiyaç fazlası personele diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi

halinde ödenebilecek fark tazminatı uygulamasında yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi ve bu
madde ile ihdas edilen kadrolarda değişiklik yapılması amacıyla (a) bendinde yer alan “, beşinci ve
altıncı” ibarelerinin “ve beşinci” şeklinde değiştirilmesi ve aynı bende birinci cümleden sonra gelmek
üzere “Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici kadrolarında
bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu maddenin
altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak 4046
sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli ve
4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz.” cümlesinin eklenmesi,

- (c) bendi nakledilen işçilerin yeni kurumlarında görevlerinde başlayacağı tarihe kadar
işverenlerinin hangi kurum olduğuna ve atandığı halde yeni kurumlarında işe başlamayan işçilerin
iş sözleşmelerinin hangi kurum tarafından sona erdirileceğine açıklık getirilmesi amacıyla bende
cümle eklenmesi,

- Nakledilecek personelin nakil öncesi alacaklarına ilişkin yaşanabilecek muhtemel tereddütlerin
giderilmesi amacıyla fıkraya yeni (d) bendi eklenmesi,

- Onuncu fıkrasının nakledilecek personelin nakil öncesi alacaklarına ilişkin yaşanabilecek
muhtemel tereddütlerin giderilmesi amacıyla metinden çıkarılması,

- Onbirinci fıkrası “devredilen” ibaresinin “devredilen veya nakledilen” şeklinde, “devir
işleminden” ibaresinin “devir veya nakil işleminden” şeklinde değiştirilmesi ve uygulamada
yaşanacak tereddütlerin giderilmesi amacıyla fıkranın başına bir cümle eklenmesi,

- Onbeşinci fıkrası özel kanun hükümlerinin geçerliliğine açıklık getirilmesi amacıyla fıkranın
sonuna cümle eklenmesi,

- Onaltıncı fıkrası mahalleye dönüştürülen belde ve köylerdeki hayvancılığın devam ettirilmesini
teminen “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246 ncı maddesi hükmü
uygulanmaz ve” ibaresinin eklenmesi,

- Onsekizinci fıkrası “2013” ibaresinin metinden çıkarılması,
- Yirminci fıkranın ikinci cümlesi ihtiyaç fazlası personele diğer kamu kurum ve kuruluşlarına

devredilmesi halinde ödenebilecek fark tazminatı uygulamasında yaşanabilecek tereddütlerin
giderilmesi ve bu madde ile ihdas edilen kadrolarda değişiklik yapılması amacıyla ikinci cümlenin
değiştirilmesi suretiyle,

- Yirmiikinci fıkrada yer alan “24” ibaresinin “23” olarak değiştirilmesi,
- Yirmiüçüncü fıkrada “2013” ibaresinin metinden çıkarılması,
- Yirmisekizinci fıkranın Maden Kanunu çerçevesinde yürütülecek iş ve işlemlerle ilgili 3’üncü

maddede yapılan değişiklikler doğrultusunda metinden çıkarılması,
Kabul edilmiştir.
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Geçici 2 nci maddesi ikinci fıkrasının Hazine özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki taşınmazlarla ilgili bir düzenleme yapılmasını teminen birinci cümlesinden sonra
bir cümle eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir.

Yürürlüğe ilişkin 6 ncı maddesi seçim tarihinde yürürlüğe girmesi gereken bazı fıkraların
yazılmadığı, yayım tarihinde yürürlüğe girmesi gereken bazı fıkraların da sehven seçim tarihinde
yürürlüğe girmesi düzenlenmiş olup, sehven oluşan bu aksaklığın giderilmesini teminen değiştirilmesi
suretiyle 5 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Yürütmeye ilişkin 7 nci maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Tasarının tümü alınan yetki kapsamında redaksiyona tabi tutulmuştur.

Raporumuz, İçişleri Komisyonuna arz olunur.

Başkan Üye Üye

Mehmet Ersoy Sırrı Süreyya Önder Birgül Ayman Güler
Sinop İstanbul İzmir

(İmzada bulunamadı) (Muhalefet şerhim eklidir)

(Muhalifim)

Üye Üye Üye

Ahmet Tevfik Uzun Alpaslan Kavaklıoğlu Hasan Hüseyin Türkoğlu
Mersin Niğde Osmaniye

(Muhalefet şerhim vardır)

Üye

Özcan Ulupınar
Zonguldak
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MUHALEFET ŞERHİ

Bakanlar Kurulu tarafından 3 Ekim 2012 günü kararlaştırılarak 8 Ekim 2012 günü TBMM
Başkanlığı’na sunulan “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ve gerekçesi, 10 Ekim 2012 günü
İçişleri Komisyonu’nda görüşülmüş ve Altkomisyon’a havale edilmiştir. 

İçişleri Altkomisyonu 11 - 12 - 13 Ekim 2012 günleri çalışarak Tasarı hakkında rapor hazırlama
çalışmalarını tamamlamıştır. Altkomisyon 4 AKP, 1 CHP, 1 MHP ve 1 BDP temsilcisi
milletvekilinden oluşmuştur. Altkomisyon çalışmaları Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği
tarafından izlenmiştir. Toplumsal örgüt temsilcilerinin davet edilmediği görülmüş, ağır zaman
baskısına karşın CHP’nin önerisi üzerine Altkomisyon çalışmalarına Şehir Plancıları Odası Genel
Başkanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı, Yerel Yönetimler Araştırma Yardım ve
Eğitim Derneği Başkanlığı ile Prof. Dr. Can HAMAMCI, Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU, Müfit
BAYRAM, Dr. Turhan TUNCER ve Necati UYAR’ın katkılarının alınması sağlanmıştır. 

Bu rapor, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Alt Komisyon Raporu’na karşı çıkış gerekçelerini
açıklayan muhalefet şerhidir. 

TASARI’NIN HAZIRLIK ÖZELLİKLERİ

Altkomisyon, gerçekte bir Tasarı değil Taslak üzerinde çalışmak zorunda bırakılmıştır.
Bilindiği gibi Taslak, yasaların Hükümet kararına kadar geçen süredeki adı, Tasarı ise TBMM
Başkanlığı’na sunulduğunda kazandığı sıfattır. Görüşülen Tasarı, kamuoyunda yaklaşık bir yıldan
bu yana söylenti halinde dolaşan, ancak üzerinde çalışma yapılabilecek bir metin olarak ilgili
taraflarca ulaşılamayan bir metindir. Altkomisyon çalışmalarında, Tasarı’nın yasama sürecinin
gerekleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarından da görüş alınmaksızın hazırlandığı
anlaşılmıştır. Bu durum, Hükümet tarafının görüşmeler sırasında 27 önerge vererek metnin içeriğine
de etki eden değişiklikler yapması ile kanıtlanmıştır. 

Tasarı’nın Komisyon inceleme süreci eksik bırakılmıştır. TBMM Başkanlığı, Tasarı’nın tali
komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu, ana komisyon olarak İçişleri Komisyonu tarafından
görüşülmesini kararlaştırmıştır. İçtüzük gereğince ana komisyon çalışmalarının, makul süre içinde
tamamlanacak tali komisyon raporunu da temel alarak yürütmesi gerekir. Ana komisyonda dile
getirilen bu durum karşısında Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan “işlerin yoğunluğu nedeniyle görevin
yapılamayacağı yazısı” getirilmiştir. Oysa Tasarı, Maliye Bakanlığı temsilcilerinin verdiği bilgiye
göre, bütçeye aylık 250 milyon TL yılda toplam 3 milyar TL ek maliyet getirme özelliğine sahiptir.
Yönetimler arası mali paylaşım sisteminin ilkelerine ve oranlarına ilişkin değerlendirilmeye muhtaç
değişiklikler getirmektedir. 

Tek komisyon olarak çalıştırılan İçişleri Komisyonu, Tasarı’yı TBMM Başkanlığı’na (8 Ekim 2012)
sunulduktan sonra 48 saatlik bekleme süresinin hemen sonunda 10 Ekim 2012 günü görüşmek
zorunda bırakılmıştır. Partilere metin üzerinde görüşme ve hazırlanma süresi tanınmamış, bunun yanı
sıra Komisyon’un çalışmalarını beş gün içinde tamamlamak zorunda olduğu bildirilmiştir. 

İçtüzüğe şeklen uyan, ancak ruhunu derin biçimde zedeleyen bu tarz, Hükümet temsilcilerinin
her türlü oylamayı kendi oylarıyla istedikleri gibi sonuçlandırma olanağına sahip bulunmaları
nedeniyle her türlü uyarıya karşın terk edilmemiştir. 
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Tasarı metni, yasa yazım kurallarına aykırı bir metindir. Tasarı, kamuoyunun görüş ve
eleştirisine kapatıldığı için yasamanın demokratik yol ve yöntemlerinden yoksunluğun ve yasama
hazırlığının bürokratik gereklerinden uzaklığın sonucunda, yasal metinlerde yerleşik hale gelmiş her
türlü kuralı ihlal eden bir metin olarak sunulmuştur. Tasarı, ikisi yürütme - yürürlük olmak üzere
toplam 7 Madde ile 2 Geçici Madde’den oluşmakla birlikte, toplam 20 sayfa uzunluğunda bir ana
metin ve 60 sayfalık eklerle 80 sayfadır. Örneğin Madde 4 üç sayfa, Madde 5 altı sayfa uzunluğunda
tek maddedir. Bu özelliğe başka bir örnek, “çeşitli hükümler” başlığının tek temalı ana
düzenlemelerden önce Madde 3 olarak yerleştirilmiş olmasıdır.

Tasarı bir “seçim kanunu”dur. Tasarı, Hükümet’in yerel genel seçimleri Mart 2014’ten Ekim
2013 tarihine çekme amaçlı Anayasa değişikliği ile birlikte gündeme gelmiştir. Tasarı açıkça seçim
çevrelerini değiştirmektedir. Yeniden ve köklü değişikliklerle yeniden belirlediği seçim çevrelerinin,
erkene alınmaya çalışılan ilk yerel seçimlerde uygulanması amaçlanmaktadır. Günümüzde söz konusu
seçimlere bir yıllık bir zaman kaldığı göz önüne alındığında, Tasarı’nın bir seçim koşullarını yeniden
belirleme özelliğine sahip olduğu akılda tutulmalıdır.

Tasarı’nın TBMM görüşmelerinde izlenen takvim bakımından görüşmelerin verimliliğini
dramatik biçimde düşürecek kadar kısa bir zaman dilimine sıkıştırılmasının yakın nedeni bu
durumdur. 

TASARININ GENEL YAPISI

Altkomisyonda görüşülen Tasarı, eklerinden başka, son ikisi yürürlük – yürütme olmak üzere 7
Madde ve 2 Geçici Madde’den oluşmaktadır. 

Birinci madde 6 fıkralıdır; Tasarı’nın temelini oluşturmaktadır. Bu maddede büyükşehir
sayısı 29’a çıkarılmakta, tümü mülki sınırlar ile özdeş sınırlara kavuşturulmakta ve 29 il özel idaresi,
1582 belediye ile 16.082 köy tüzelkişiliği kaldırılmaktadır. 

İkinci Madde 34 fıkralıdır. Bu madde, yeni büyükşehir belediyesi yapılan 13 ili
ilgilendirmektedir. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,
Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van’da illerin merkezlerinde yeni ilçeler ve bu ilçelerde yeni
belediyeler kurularak ilçe sınırları belirlenmektedir. Bu illerdeki belde belediyeleri ve köyler mahalle
olarak ilçelere bağlanmaktadır. Yeni kurulan ilçelerin toplam sayısı 24’tür.

Üçüncü Madde 4 fıkralı “çeşitli hükümler”dir. Gerçekte 3 farklı konu düzenlenmektedir. 

(1) Mahalleye dönüşen köyler için, ilçe belediyeleri ya da istekte bulunursa büyükşehir
belediyeleri, tip mimari projeler yapacaklardır. 

(2) Toplam 29 ilde, kaldırılan il özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları, ilgisine göre
merkezi ya da diğer yerel yönetim kuruluşlarına dağıtılacaktır. Fıkra 4’te bu görev İçişleri
Bakanlığı’na verilmiştir. 

(3) Kaldırılan 16.082 köydeki köy korucuları görevlerine aynen devam edecektir.

Dördüncü Madde 11 fıkralıdır. Yeni bir il birimi kurmaktadır. İl özel idaresi kaldırılan 29
ilde, vali yönetiminde Yatırım İzleme Koordinasyon Merkezi adlı özel bütçeli, tüzel kişilikli bir birim
kurulması öngörülmektedir. Bu düzenleme, Altkomisyon’da Hükümet tarafınca geri çekilmiştir.
Yerine özel bütçeli ve tüzelkişilikli olmayan ve valilik bünyesine bir alt birim olarak yeniden
düzenlenmiştir. 
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Hükümetin teklifi ile yeni birimin kuruluşu ayrı bir madde olmaktan çıkarılıp, beşinci maddenin
fıkralarından biri haline getirilecektir. 

Beşinci Madde 47 fıkralı “değiştirilen hükümler”dir. Sıradan ve çok önemli hükümler peş
peşedir. 

Tasarının bu maddesinde toplam 10 yasada değişiklik yapılmaktadır. Bunlar 5216 Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 5253
sayılı Dernekler Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5779 sayılı Vergi Gelirlerinden Pay
Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2972 seçimler hakkında kanun; 5682 sayılı Pasaport
Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Kanunu’dur.

Başlıca önemli değişiklikler şunlardır: 
(1) Birinci maddeye uygun olarak büyükşehir belediyesi tanımı, “mülki sınırlara sahip” olarak

değiştirilmektedir. (fk. 1/a); Büyükşehir belediyesi kurma tanımı tek ölçüte indirilmiştir: 750.000 il
nüfusu (fk. 2); İlçe belediye sınırı mülki sınır olmuştur. (fk. 3)

(2) Büyükşehirler “mabet” yapımı bakımı yardımında yetkili kılınmıştır. (fk. 10, 13, 27)
(3) Büyükşehirlere elektronik haberleşme altyapısı kurmak ve işletmek; ve istasyonlara yer

seçim belgesi vermek yetkisi (fk. 14; 28)
(4) Madencilik izinleri il özel idaresinden alınıp büyükşehir belediyelerine verilmiştir. (fk. 28)
(5) UKOME yeniden düzenlenerek şoförler odası tam üye yapılmıştır. (fk. 21)
(6) Yerel yönetimlerle dernekler ilişkisi sınırlandırılmıştır. (fk. 29) 
(7) Merkezden payların oranları ve dağılımı değiştirilmiştir. (fk. 35 - 38)
(8) Yol, kanal, su harcamalarına katılma payı belediye meclisi takdirine bırakılmıştır. (fk. 40-42) 
(9) Vali ve büyükşehir belediye başkanlarına diplomatik, tüm diğer belediye başkanlarına yeşil

pasaport verilmektedir. (fk. 45, 46)
Geçici Madde 1, devir teslim işlemlerini düzenlemektedir. 
Devir teslim işlemleri valinin başkanlığında bir komisyon kurularak yapılacaktır. Bu çerçevede

2 önemli konu üzerinde durulmalıdır.
(1) İl özel idarelerinin görev – yetki devrinin İçişleri Bakanlığı’nca yapılması, mal – personel

devrinde buna uyularak davranılması; (fk. 4, 5)
(2) Kapatılan tüm tüzelkişilikler için, ilk yerel seçimlere kadar hiçbir karar alamama hükmüyle

getirilen dondurma işleminin yaratacağı sorunlar; (fk. 2, 4)
(3) Mahalleye dönüştürülen köylerde yapıların ruhsatlandırılmış sayılması. (fk. 15)
(4) Personel devirlerinde, kamu personeli haklarının korunmak üzere izlenmesi zorunluluğu. 
Geçici Madde 2, büyükşehir dışındaki 52 ilde köye dönüştürülen 552 belediye ile ilgilidir. 
TÜİK 2011 Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçları’na göre nüfusu 2000’den az belediyeler köye

dönüştürülmektedir. Bunların toplam sayısı 552’dir. 
Buralarda belediye meclisi karar alırsa, ortak sınırı olan ve tüzelkişiliği devam eden bir

belediyeye mahalle olarak katılmayı isteyebilirler. Bunu 30 Haziran 2013 tarihine kadar yapabilirler.
(fk. 23)

Eğer köy daha önce başka köylerle ya da köy kısımlarıyla birleşme yoluyla oluşmuşsa, vali
uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığı onayı ile birden fazla köy olarak kurulabilir. (fk. 9)
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TASARININ İNCELENMESİ

Tasarı, başlığı bakımından Büyükşehirler ile ilgilidir; yerel yönetim alanını düzenlemektedir.
Ancak, Tasarı’da getirilen hükümler, yalnızca yerel yönetimlerle ilgili değildir. Tasarı bütün idare
örgütlenmesini köklü biçimde değiştirmektedir. 

Tasarı’nın başlıca özellikleri, hukuksal bakımdan aşağıda altı başlık halinde incelenmektedir.
Siyasal inceleme “değerlendirme” başlığı altında yapılmıştır. 

I.MÜLKİ SINIRLARDA BÜYÜKŞEHİR KURULMASI

Tasarının 6 fıkralı birinci maddesi, büyükşehir belediyesi modelini 29 ilde illerin mülki
sınırlarıyla özdeşleştirmektedir. Hüküm şöyle düzenlenmiştir: 

(1) Mevcut 16 büyükşehir belediyesinin sınırlarını il mülki sınırları haline getirmekte; hali
hazırda İstanbul ve Kocaeli’ndeki durumu tüm illere uygulamaktadır.

(2) Yeni 13 ilde sınırları yine il mülki sınırı olacak biçimde büyükşehir belediyesi kurmaktadır.

(3) Toplam 29 büyükşehir ilindeki 1053 belde belediyesi ile 16.082 köyü mahalle yapmakta,
böylece 29 ilde yalnızca bir büyükşehir belediyesi ile buna bağlı ilçe belediyeleri kalmaktadır.

(4) İstanbul ve Kocaeli’nde korunan köyleri de mahalleye çevirmektedir. 

(5) Toplam 29 ildeki il özel idarelerini kaldırmaktadır. 

(6) Toplam 29 ildeki bucakları ve bucak teşkilatlarını kaldırmaktadır. 

Geçici Madde 2’de ise, büyükşehir yapılan illerin dışında kalan 52 ilde de, nüfusu 2000’den az
belediyeler başka hiçbir özellik göz önünde bulundurulmadan kapatılıp köye dönüştürülmektedir.
Bu hükümle de toplam 552 belediye tüzel kişiliğini yitirmektedir. 

1. Büyükşehir Belediyesi, Anayasa’nın 127. Maddesindeki “büyük yerleşim merkezlerinde özel
yönetim biçimleri kurulabilir” hükmüne dayanılarak kurulmuştur. Anayasa’ya göre bu model
“yerleşim merkezleri” için söz konusu olabilir. Oysa “il” ve “ilçe” yerleşim merkezi değildir. Bunlar
küçük – büyük çok sayıda yerleşmeyi, yerleşme merkezleri ile mücavir alanlarını, yerleşmeler
arasındaki boş dağ, göl, vb. coğrafyayı kapsayan “alan”lardır. Anayasadaki tanım, büyükşehir
belediyesinin il ve ilçe mülki sınırları üzerinde kurulmasına izin vermez. Düzenleme, getirdiği tanım
bakımından Anayasa’ya aykırı’dır.

2. Tasarı’nın gerekçesine göre, bu hüküm ile belediyelerin “tek merkezden yönetim”i etkinlik ve
verimliliği arttıracak, vatandaşın artan hizmet beklentilerini karşılamayı sağlayacaktır. Geniş ölçek
sayesinde gelişmiş teknolojiler sağlanacak, uzman işgücü istihdam edilebilecek, kaynaklar daha
isabetli kullanılabilecektir. Mülki sınır, belediye hizmetleri için optimal ölçekte iş görme olanağı
verecektir. Oysa, mülki sınırların mahalli hizmetler için “optimal ölçek” sayılması olanaksızdır.

a) Büyükşehir belediyesi ve diğer belediyeler “yerel ortak ihtiyaçlar” için kent merkezlerinde
kurulur. Mülki yönetim ise, iller ve ilçeler olarak “ulusal ortak ihtiyaçlar” tasarlanır. Bu iki tip
toplumsal ihtiyaç birbirlerinden niteliksel olarak farklıdır; merkezden yönetim ve yerinden yönetim
esaslarının varlığı da bu nedenden doğar. 

b) Hizmet ve yönetim ölçekleri farklı kriterlere göre belirlenir. Mülki yapılanma yönetim
ölçeğidir; sınırlar ulusal siyasi ve idari ölçütler ile belirlenir. Mahalli yapılanma ise, yerel nitelikteki
“hizmetler ölçütü”ne göre belirlenir. Hiçbir il ya da ilçe sınırı çöp, su, kanalizasyon hizmetlerinde
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verimlilik sorunu gözetilerek kurulmamıştır. Ya da hiçbir il ya da ilçenin sınırları konut – işyeri – yeşil
alan hesapları yapılarak belirlenmemiştir. Dolayısıyla, mülki sınırların mahalli ihtiyaçlar için “optimal
ölçek” olması genel kural değil ancak istisnai bir durum olabilir.

c) Anayasa’nın 126. Maddesine göre iller ve ilçeler merkezden yönetimin gerekleri çerçevesinde
ülke genelinden “coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre”
kurulurlar. Belediyeler ise, ülke genelinden bakışa göre değil yerinden bakışa göre, yerleşmeler
temelinde ve “yerel hizmetler” ölçüsüyle kurulurlar. Yerel yönetimler öbek öbek yerleşmeler için
kurulurken, mülki birimler öbekler bütünü için tasarlanır. Dolayısıyla, mülki ölçeğin mahalli ölçek
ile özdeşleşmesi, en baştan böyle ortak bir düşünce geliştirilmediğine göre büyük rastlantı olur. 

3. Yetkililer, İçişleri Bakanlığı ya da başka bir kurum tarafından, mülki sınırların mahalli
hizmetler için uygun ölçek olup olmadığı konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığını
belirtmişlerdir. Düzenlemeye dayanak olarak sunulan herhangi bir bilimsel ya da resmi
açıklama ya da gösterge yoktur. 

Sonuç: Büyükşehir modelini, 29 ilde mülki il sınırları ile çakıştıran maddeler Anayasal,
hukuksal, bilimsel gerçeklere aykırıdır. 

II. BAZI İL ÖZEL İDARE TÜZELKİŞİLİKLERİNİN KALDIRILMASI

(I)’de özetlenen birinci maddenin 5. Fıkrası, büyükşehir kurulan 29 ilde il özel idarelerinin
tüzelkişiliğine son vermektedir. 

İl özel idarelerinin yetki, görev ve sorumluluklarının ne olacağı, Madde 3/2 ve 4. Fıkraları ile
düzenlenmiştir. Buna göre, 29 il özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları ile ilgili konularda
kanunlarla yapılmış göndermeler “ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları
ile bunların taşra teşkilatına, Hazine’ye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bunların bağlı
kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış sayılır.” Tasarı, bu işlerle ilgili herhangi bir tereddüt
olursa, bunların İçişleri Bakanlığı düzenlemeleriyle giderileceğini belirtmektedir. 

a) Tasarı, bu hükmüyle, merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında görev paylaşımı yapan bir
düzenlemedir. Görev paylaşımını bir bakanlığın yönetmelik – genelge düzeyi düzenlemelerine
bırakmıştır. Oysa Anayasa, hem idarenin hem de yerel yönetimlerle ilgili temel düzenlemelerin
kanunla yapılmasını emreder: 

Anayasa 123 - İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.

Anayasa 127/2 - Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine
uygun olarak kanunla düzenlenir.

İl özel idarelerinin görev, yetki, sorumluluklarının başka bir kurum ya da kuruluşa devri, ancak
yasa ile açıkça düzenlenerek yapılabilir. Bu yetki, yasa dışındaki düzenlemeler için kullanılamaz.
Tasarı’nın il özel idaresine ilişkin ortadan kaldırma hükmü Anayasa’ya aykırıdır. 

b) İl özel idaresi, illerin kuruluşu ile birlikte, ayrı bir karara gerek kalmaksızın kurulan
birimlerdir. Varlıkları illerin varlığı ile bir bütündür. Bu durum, il özel idaresi tüzelkişiliğinin il mülki
kişiliğinden ayrı olarak bazı iller için kaldırılıp bazıları için korunmasını uygulanamaz kılar. Mevcut
düzenlemeye göre, bir il ortadan kalkmadıkça il özel idaresi ortadan kaldırılamaz; dolayısıyla bu
idareler kısmi olarak kaldırılamaz. İl özel idareleri için başvurulabilecek tek hukuksal yol, bir yasa
ile tüm ülkenin illerinde toplam bir değişiklik yapmaktan ibarettir. 
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c) Belirtilen hukuksal zorunluluk, temel önemde olan bir fiili gereklilikten doğar. Tasarı’nın bazı
il özel idarelerini ortadan kaldırması, bu düzenlemeyi “genellik ilkesi”nden uzaklaştırmıştır.
Değişikliği 29 ille sınırlı olarak yapmakta, böylece merkezi yönetimi belirli konularda 29 ilde görevli
kılarken kalan 52 ilde görevsiz ilan etmektedir. Bu hükümle, örneğin bazı Milli Eğitim Bakanlığı
hizmetleri 29 ilde bakanlığın bir bağlı kuruluşuna devredilebilir; kalan 52 ilde il özel idaresi tarafından
görülmeye devam edilmesi durumu ortaya çıkacaktır. Bu, farklı illerde farklı merkezi kural ve hizmet
uygulaması yapma sorunu ile yüz yüze kalmak demektir. 

Sonuç: Varlıkları il kuruluş kararlarına bağlı olan il özel idarelerinin tüzelkişiliği, il ortadan
kaldırılmadıkça tek tek ya da grup halinde sona erdirilemez. Bu uygulama merkezi ve yerel
yönetimler arasında görev bölüşümünün genelliği ilkesine aykırılık oluşturur. Vatandaş açısından
ise, Anayasal eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelir. 

III. BELDE BELEDİYELERİ ve KÖY TÜZELKİŞİLİKLERİNİN KALDIRILMASI

Tasarı Madde 1/3, büyükşehire dönüştürdüğü 29 ilde 1053 belediyenin ve 16.082 köyün
tüzelkişiliğini kaldırmakta, bunları bulundukları ilçedeki belediyenin mahallesine dönüştürmektedir.
Geçici Madde -2 ise, diğer 52 ilde nüfusu 2000’den az olan 559 belediyeyi köye dönüştürmektedir.
Böylece tüzelkişiliği mahalle ve köye dönüştürülen toplam belediye sayısı 1582’ye ulaşmaktadır. Bu
kararla ilgili olarak yerleşmeler konuyla ilgili olarak hiçbir yolla bilgilendirilmemiş, hiçbir belde ve
köyde halk oylaması yapılmamıştır. 

Hükümler uygulamaya girdiği takdirde, ülkede köylerin % 47’si, belediyelerin % 54’ü kapanmış
olacaktır. 

a) Bu, toptancı ve emredici bir zihniyettir. Yerel tüzelkişiliklerin, yerel halka danışılıp
sorulmadan kapatılması, Türkiye’nin 1992 yılında onayladığı Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı hükümlerine ve dolayısıyla Anayasa’nın 90. Madde hükümlerine aykırıdır. 

b) Yerel yönetimler, mevcut Hükümet tarafından “idari ve mali özerklik” özelliğine sahip
kılınmışlardır; Hükümet kendi eliyle güçlendirdiği yerel haklar sistematiğini kendisi kırmaktadır. 

c) Köye dönüştürülmek istenen 559 belediye için 2000 nüfusun herhangi bir yasal geçerliği
yoktur. Belediye kuruluş eşiği 5000’dir. Belediye kapatma hükmünün neden 2000’den az nüfus olarak
seçildiğine ilişkin açık bir dayanak yoktur. Bu, Hükümet tasarısının keyfi tercihlerinden biridir. 

2007 yılında da kapatılmak istenmiş, ortaya çıkan yönetsel kaos, bu yerleşmelerde yaşayanların
dinmeyen itirazları ve yargı kararları sonunda uygulanamamıştı. O tarihte çıkarılan 5747 sayılı
yasanın ekindeki belediyeler ile şimdi kapatılmak istenen belediyeler karşılaştırıldığında, bunların
426’sının çakıştığı görülmektedir. 2007 düzenlemesi, önemli bir deneyim kazandırmış olması
gerekirken, o tarihte ortaya çıkan itirazların yine dile getirilmekte oluşu, durumun tersine olduğunu
göstermektedir. Tek ölçütlü genel karar, görülmektedir ki, bu sorunu uygun biçimde çözmeye
yetersizdir. Yapılması gereken, bu konunun bir çalışma başlığı haline getirilmesi, bu çerçevede her
bir yerleşme için oradaki sakinlerin yararına ve rızalarına dayalı uygun çözümlerin yaşama
geçirilmesidir. Çözüm, yerine uygun çözümler içeren idari kararlar ile bulunmalıdır. 

d) Mahalleye dönüştürülmek istenen 1053 belde belediyesi, hiçbir ortak özellik çevresinde
birleştirilemeyen bir çeşitlilik içermektedir. Büyükşehir yapılmak istenen 29 ilde yer alan bu
beldelerin içinde dünyanın en özel sörf koylarından biri demek olan Alaçatı/Çeşme de vardır;
Aydınoğulları Beyliği’nin başkenti ve 1889’dan bu yana belediye olan Birgi/Ödemiş de ya da
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Antalya’nın Side beldesi de vardır. Ordu Mesudiye’nin turizm beldesi belgesine sahip olan Yeşilce
de… Özellikle turizm bölgelerinde belediyelerin kapatılması, örneğin Marmaris/Muğla’ya bağlı ve
ilçe merkezine 51 km uzaklıktaki Bozburun Beldesi’nde olduğu gibi turizm sektörü bakımından
önemli aksamalar yaratacaktır. Özgün tarihsel, turistik, coğrafi özellikleri olan beldeleri, büyükşehirin
yerleşik olacağı il merkezinden yer yer 100 km’yi aşan uzaklıktaki köylerin en yakın merkezlerindeki
beldeleri toptancı bir yaklaşımla kapatmak, hiçbir “optimum ölçek” gerekçesiyle açıklanamaz. Bu
yaklaşımın, Hereke Belediyesi kapatılarak uluslararası önemdeki Hereke İpek Halı markasının
mahallede kaybedilmesi gibi büyük maliyetleri olmaktadır. 

e) Mahalleye dönüştürülmek istenen 16.082 köy, Türkiye’de köy varlığının yarısının ortadan
kaldırılması demektir. Bu yöntem, düzlük alanda ve görece küçük olan bir coğrafyada yakıcı
yanlışlara yol açmayabilir. Ancak sert coğrafyaya ve uzak dağ köylerine sahip görece geniş alana
sahip illerde mahalle yapılmış köyler gerçeği, bu toptancı yaklaşımın sorunları açıkça göstermektedir.

Daha önemlisi, köy tüzelkişiliği, mahalle tüzelkişiliğinden farklı hak ve ayrıcalıklar yaratır.
Mahalle muhtarlıkları mal varlığına sahip değilken, köy muhtarlıkları köy arazisine, kullanma
hakkına sahip olduğu orman, mera varlığına sahiptir. Bu yerleşmelerin mahalleye dönüştürülmesi,
tüm köy varlıklarının ve kullanma haklarının ortadan kalkması, bunların belediye hukuku çerçevesine
taşınması demektir. Sonuçta, Türkiye’nin doğal varlıkları ve nüfusunun yerleşik değerleri, halkın
istek ve iradesinden uzaklaştırılmış olacaktır. Köylüden uzaklaştırılmış olan karar mekanizmaları
karşısında yerel halk savunmasız ve araçsız kalacaktır. Demokratik hakların kullanılamadığı ve halk
denetiminden kurtarılmış yönetimlerin karar verdiği bir yönetim, hiçbir bakımdan demokratik olarak
nitelenemez. Geniş ölçeğin etkinlik – verimlilik hırsının bu temel değerleri yok etmesine izin
verilemez. 

IV. BUCAKLARIN KALDIRILMASI
Tasarı’nın ilk maddesinde 6. Fıkra, 29 ildeki bucakları kaldırmaktadır. Bucak – nahiye, 1950’li

yıllardan bu yana sayıları sürekli artan ilçeler nedeniyle yerlerini çoktan yitirmişlerdir. İçişleri
Bakanlığı’nın bazı kayıtlarında ülke genelinde dolu olan bucak müdürlüğü kadrosu sayısı yalnızca
1 olarak gösterilmektedir. Bucaklar fiilen ortadan kalkmıştır; kağıt üzerindeki varlıkları bile neredeyse
kalmamıştır. Bu duruma karşın Tasarı’nın bucakları ülke genelinde kaldırmaktan neden uzak
durduğunu anlamak kolay değildir. 

V. MADEN İŞLETMECİLİĞİ RUHSAT YETKİSİNİN BÜYÜKŞEHİRLERE VERİLMESİ
Maden işletmeciliği ile ilgili işlemlerde bazı yetkiler il özel idaresindedir. Tasarı, 29 ilde bu

yetkinin kurulacak büyükşehirlere verilmesini öngörmektedir. Altkomisyon çalışmaları sırasında
yeniden düzenleneceği görülen bu hükümler, İçişleri Komisyonu’nda dikkatle değerlendirilmelidir. 

VI. MABETLER İLE İLGİLİ YETKİLENDİRME
Tasarının Madde 5/10, 13, fıkraları, büyükşehirleri mabet yapımı, bakımı, yardımı konularında

yetkilendirmektedir. Fıkra 10’a göre büyükşehir belediyeleri mabet binaları ve tesislerini yapmak,
onarım-bakımını yapmak, malzeme desteği sağlamak yetkisine sahip kılınmıştır. Aynı yetki, fıkra
13 ile ilçe belediyelerine de verilmiştir. 

Konu, İçişleri Komisyonu CHP üyeleri tarafından geniş biçimde değerlendirilmesi gereken bir
konu olma özelliğine sahiptir. 

“Mabet”, bugüne dek süren tartışmalarda ve Diyanet İşleri Başkanlığı tanımlamalarında, Cem
Evleri’ni dışarıda bırakan bir terim olarak kabul edilmiştir.

– 55 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

Gökhan /



Mabed – tapınaklar ile ilgili olarak, yerel yönetimlerin herhangi bir yetkisi yoktu. Uygulamada
belediyelerin camilerle ilgili çeşitli destek hizmetleri verildiği bilinmektedir. Düzenleme, bunu yasal
hale getirmekle birlikte, farklı inanç kesimleri bakımından sorunlu uygulama olasılıklarını
artırmaktadır. 

Hükmün “ibadet yerleri” olarak değiştirilmesi, İmar Kanunu’nda da bu terim kullanıldığı için
daha yerinde olabilir. 

TASARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tasarı, siyasal olarak üç temel özelliğe sahiptir: (1) Türk yönetim yapısını il esasından bölge
esasına kaydırmak. (2) Temsili demokrasinin tabanını daraltmak. (3) Yönetim ölçeğini yerli ve
yabancı yatırımcı – işletmeci ihtiyaçları doğrultusunda genişletmek.

1) Yönetim Yapısını İl’den Bölge’ye Kaydırmak

Ülkemizde merkezi yönetim il esasına dayanır. İller, merkezden yönetim usulüne göre yönetilir.
Merkezdeki bakanlıklar alanlarında planlama, düzenleme ve denetleme işlerini görürken, bunların
icraatları illerdeki müdürlükler eliyle doğrudan taşrada görülür. 

İllerde yerel yönetimler, yerel talep ve girdiler temsili meclis organı sayesinde il özel idaresi
eliyle toplanmakta, yerleşme merkezleri ise belediye ve köy adı verilen kentsel ve kırsal yerel
tüzelkişiliklerce yönetilmektedir. İl yönetimi çatısı 1840 yılında ortaya çıkan Büyük Meclis – Küçük
Meclis uygulamasıyla başlamış, 1864 yılında Vilayetler sisteminin kurulması ve 1913 yılında il genel
idaresi – il yerel (özel) idaresi biçimindeki kuruluşla tamamlanmıştır. Cumhuriyet döneminde il genel
idaresi topyekun olarak 1926 ve 1945 yıllarında iki kez, il özel idaresi ise daha yakın bir tarihte 2005
yılında bir kez değiştirilmiştir. Belediye ile köyler 1850’lerde başlayan yapılanmalarına köyler için
1924’te, belediyeler için 1930 ve 2004 yılında verilen yeniden biçimlemeler ile kavuşmuşlardır. 

Yüz elli yıllık uzun tarih içinde en büyük tartışma, hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde
birimsel adlandırmayla “il esası – bölge esası” ya da yönetsel adlandırmayla “merkezden – yerinden
yönetim esası” arasında yaşanmıştır. Bu tartışmanın 1913 yılında tarafları Prens Sabahattin – Hüseyin
Cahit kişiliklerinde somutlanmış, 1925 yılında ise savları “büyük il – küçük il” taraftarlıkları olarak
tarihe geçmiştir. Tartışmanın en somut sonuç verdiği ataklardan sonuncusu 1981 yılında ortaya
çıkmış, 71 sayılı MGK kararıyla ülke 8 ‘büyük il’e ayrılarak bunlarda birer bölge valiliği kurulmuştur.
Yürürlüğe de giren kararname, sekiz ay sonra kaldırılmıştır. 1980 ve 1990’lı yıllar boyunca değişik
zamanlarda parçalı yasal değişiklikler, kimi zaman illerde valileri zayıflatmak il özel idarelerini
güçlendirmek, kimi zaman kalkınma ajansları ile alternatif bir yapı yaratmak biçiminde ortaya
çıkmıştır. 

Tasarı, bu yüzelli yıla uzanan tarihsel tartışmayı sürdürmektedir. Bulduğu çözüm yolu, 1984
yılında uygulamaya giren “büyükşehir belediyesi modeli”dir. Büyükşehir belediyesini 29 ile yayarak,
ama en önemlisi seçim ve yetki alanını il bütünü yaparak, il idaresini merkezden yönetim esasından
yerinden yönetim esasına kaydırmaktadır. 

Türkiye’de belediyeler meclis ağırlıklı değil, başkan ağırlıklı yapılardır. Valilik yönetimindeki
iller, Tasarı’da getirilen tüm ili kaplayan belediyeyle birlikte “Başkanlık” yönetimine geçirilmektedir.
Aynı güç kaydırma ilçelerde de gerçekleşmekte, kaymakamlar ile aynı alanda yetkilendirilmiş
“başkanlar” yaratılmaktadır. Bu değişiklik, illerin merkezden yönetim esasıyla yönetilmesi ilkesini,
yerinden yönetim esasına doğru kaydırmak anlamına gelir. 
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Genel olarak, yönetim ilkesi merkezden yönetim olan alanlara il adı verilirken, yönetim ilkesi
yerinden yönetim olan alanlara verilen ad “bölge”dir. Bu terimlerle ifade edilirse, Tasarı il yönetimini
bölge yönetimine dönüştürme çabası içindedir. 

Türkiye’nin siyasal yapısı üniter devlet esasına dayanmaktadır; bunun yönetsel yapı bakımından
zemini merkezden yönetim ilkesine dayanan il yönetimidir. İl yönetimini yerinden yönetim esasına
dayandırmak, siyasal olarak federal devlet yapılanmasını hedeflemeyi gerektirir. Böyle bir değişiklik,
ancak Anayasa değişikliği ile mümkün olabilecek türden işlerdendir. Dolayısıyla, Hükümet Tasarısı
Anayasa’nın üniter devlet ilkesi bakımından kabul edilemez. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısının günümüzde hem iç hem dış
koşullar bakımından vazgeçilemeyecek temel özelliklerden biri olduğu görüşündedir. Parti,
Programı’nda da belirttiği gibi, güçlü bir yerel yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi
gerektiğine inanmaktadır. Güçlü bir yerel yönetim sistemi, üniter yapıyı da güçlendirir. Ancak, “yerel
yönetimleri güçlendiriyoruz” diyerek devlet alt yapısını Başkanlık Sistemi’ne hazırlayacak idari
federalizm uygulamalarının da açık bir biçimde farkındadır. 

Bu Tasarı, siyasal iktidar yetkililerinin zaman zaman dile getirdikleri “Başkanlık Sistemi”nin
hazırlıklarından biri niteliğinde olmak üzere, Türk idari yapısını idari federalizm ilkesi çerçevesinde
kurmaya çalıştığı için kabul edilemez. 

2) Temsili Demokrasiyi Daraltmak

Çağımızda temsili demokratik mekanizmalar temel önemini sürdürmektedir. Bununla birlikte
çağdaş ülkeler, temsili demokrasinin sınırlılıklarını aşmak amacıyla katılımcı demokrasi ilkesi
çerçevesinde çeşitli mekanizmalar arayışı ve denemeleri içindedir. 

Tasarı ise, Cumhuriyet döneminde önemli ilerlemeler sağlanmış olan temsili demokrasinin
yerleşmiş yapısını ortadan kaldırmakta, bu alanı etkinlik – verimlilik gerekçesiyle daraltmaktadır.
Somut olarak söylenirse, Türkiye’de doğrudan halk tarafından seçilmiş olan yaklaşık 250.000
seçilmişler sayısını 200.000’e düşürmektedir. Oysa, Türkiye’ye benzer büyüklük sergileyen Fransa’da
bu sayı 500.000’in üzerindedir. 

Gerçekte seçilmişlerin etkinlik derecesi bakımından değerlendirilirse, köylerin muhtarlık haline
getirilmesi sayı üzerinde etki yaratmamakla birlikte yetki ve güç bakımından büyük bir erime
yaratmaktadır. Temsili demokrasinin seçilmişlerinden oluşan siyasal nüfus, sayısal gerilemeden çok
daha büyük bir miktarda gücü bakımından eritilmektedir. Vatandaşların tabandan hareket yeteneği
ortadan kaldırılmakta, Cumhuriyet döneminin Hükümet tarafından ‘elitist’ diye damgalanmaya
çalışılan genişletilmiş siyasal temsili sözde “verimlilik”e kurban edilmektedir. 

3)Geniş Ölçek Kimin İçin?

İllerin, belediye hizmetleri için uygun ölçek olmadığı açıktır. Bunu gösteren şey, Kocaeli’nin
3.500, Konya’nın Belçika’dan daha büyük 38.000 km2’lik yetki alanında çöp, su, kanalizasyon, yeşil
alan, vb. belediye hizmetlerinin ortak ölçek konusunda hiçbir ortaklıklarının olmamasıdır. O halde,
Tasarı neye dayanarak illeri belediye hizmetleri için en uygun ölçek olarak kabul etmiş olabilir? 

Köy ve beldelerde halkın seçimiyle gelen temsilcileri ortadan kaldıran, köyleri mahalleye
dönüştürerek bütünsel bir yaşam alanı olan köyleri ilçe belediyesi içinde eriten bu yaklaşım, ölçek
ekonomisine yalnızca yatırım – işletme iktisadı açısından bakmaktadır. Bu ölçüt, halkın yerel hizmet
ihtiyacını göz önünde bulundurmayı ihmal eder. 
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Küresel ekonominin dinamikleri, yabancı yatırımcıya ilişkin politikalar, sermaye şirketlerinin
yatırım arayışları ve bu geniş ölçek arayıcılarının köy ve belde halklarıyla yalnızca Türkiye’de değil
dünya genelinde görülen çatışmaları göz önünde bulundurulduğunda, geniş ölçek kurma arayışının
nedenleri görülür hale gelmektedir. Ülkemizde köy sınırları içindeki altın madenciliği, hibrit tohum
yetiştiriciliği serbestliği kazanmış küresel firmaların talepleri, Tapu Kanunu’nda yapılan değişikle
getirilen köy topraklarının yabancılara serbest satışı gibi gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde, geniş
ölçeğin yerel halkın değil yatırımcı – işletmeci dünyanın ihtiyaçları ile ilgili olduğu ortaya
çıkmaktadır. 

Bu durumda, Tasarı’nın getirdiği yönetim modelinin güncel iktisat politikalarının zorlamasına
bağlı olduğu sonucuna varılabilir. Sorun, bu zorlama karşısında ülkenin doğal varlıkları ve yerel
halkın yararları doğrultusunda yönlendirilmesi çabası gösterilmemesindedir. Hükümetin ve ana
muhalefetin ortak görevi, tüm gelişmeleri yerel ve ulusal yarar doğrultusunda iş görür hale
getirmektir. Hükümet bu görevini ihmal etmiş, Tasarı ile ülkenin ve halkın genel yararını yönetme
mekanizmaları kurmayı ihmal etmiştir. Tasarı bu nedenle de desteklenemez. 

GENEL SONUÇ:
Cumhuriyet Halk Partisi, Tasarı’nın Anayasa’ya aykırı olması; hukuksal ve bilimsel gerekleri

karşılamaktan uzak bulunması; ülkemizin yönetim sorunlarını kangrene çevirecek olması; ve gerçekte
bir Tasarı değil Taslak olarak ham bir halde TBMM Başkanlığı’na sunulması nedenleriyle Hükümet
tarafından geri çekilmesini uygun görmektedir. 

Not: 
Tasarı, Mart 2012’de yapılması gereken yerel genel seçimleri 27 Ekim 2013 tarihine erkene

çekmeyi amaçlayan Anayasa değişikliği ile ilgili Hükümet önerisi ile birlikte gündeme gelmiştir.
Hükümet önerisi 12 Ekim 2012 günü TBMM tarafından referandumla kararlaştırılmak üzere
koşuluyla kabul görmüştür. Bu süreç, Tasarı’nın acele içinde görüştürülme nedenidir. Bu durum,
Tasarı’yı bir “seçim koşullarını etkileyerek değiştiren yasa” konumuna getirmektedir. Tasarı’nın geri
çekilmesi, bu güncel siyasal ortam ve özellik nedeniyle de gerekli görülmektedir. 

14 Ekim 2012
Birgül Ayman Güler

İzmir
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MUHALEFET ŞERHİ

13 Ýlde Yeni Büyükþehir Kurulmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Tasarý
Ýçiþleri Komisyonu gündeminde ele alýnmýþ ve alt komisyonumuza havale edilmiþtir.

Tasarý ile;
- Ýl toplam nüfusu 750.000 olan bütün illere büyükþehir statüsü vermektedir.
- Büyükþehir olan illerde belediye sýnýrý ile il mülki sýnýrlarý ayný olarak düzenlenmektedir.
- Büyükþehir olan (toplam 29) illerde il özel idareleri kapatýlmaktadýr.
- Büyükþehir olan illerin tüm belde (1032) ve köylerinin (16082)’si tüzel kiþilikleri laðvedilerek

mahalle olarak baðlýlýklarýný düzenlemektedir.
- Kapatýlan beldelerin 1032’si büyükþehir içinde olduklarý için kapatýlmakta, 559’u ise nüfusu

2000’in altýnda olduðu için kapatýlmaktadýr.
- Büyükþehir sýnýrları içindeki bucaklar ve teþkilatý kaldýrýlmaktadýr.
Kanun Tasarýsýnda; usul ve þekil bütünlüðü olmayan birçok düzenleme yapýlmaktadýr.
A- USUL AÇISINDAN
Tasarý hazýrlanýrken Anayasaya aykýrýlýk söz konusudur. Tasarý Anayasa komisyonunda

Anayasaya aykýrýlýk açýsýndan ele alýnmalýdýr. TBMM Baþkanlýðý gelen tasarýyý Esas Komisyon
olarak Ýçiþleri Komisyonu’na, tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale etmiþtir.
Oysaki tasarýnýn mutlaka ve öncelikle Anayasa Komisyonu’na gönderilmesi gerekirdi. Anayasa’nýn
deðiþmezlik yasaðý kapsamýnda olan 3. Maddedeki “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bir bütündür” hükmü ve idari teþkilatlanmaya iliþkin ilgili 123, 126 ve 127. Maddeler karþýsýnda,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapýsý bakýmýndan anayasaya uygunluðunun mutlaka ve
öncelikle Anayasa Komisyonu’nda ele alýnmasý ve deðerlendirilmesi gerekir.

TBMM Ýçtüzüðünün 38. Maddesine göre anayasaya aykýrýlýðýn esas komisyon tarafýndan
incelenip karara baðlanmasý mümkündür. Fakat bu yöndeki bir itirazýn uzman komisyon olan Anayasa
Komisyonu’nda ele alýnmasý yasa yapýmý sürecini doðru iþletmek adýna bir zorunluluktur. Tasarýnýn
Anayasa Komisyonu’na en azýndan tali komisyon olarak sevki gerekir.

TBMM Ýçtüzüðünün 73. Maddesinin 3. Fýkrasýnda, “Baþkan, gelen tasarýlarý ilgili komisyonlara
doðrudan doðruya havale eder ve bunu tutanak dergisine ve ilan tahtasýna yazdýrýr”, 4. ve son
fýkrasýnda ise “Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek isterse oturumun baþýnda söz alýr”
denmektedir. Bu yöndeki itirazlar dikkate alýnmamýþtýr.

Tasarýnýn birçok hükmünde mali hususlarýn düzenlendiði ve özellikle yeni kurulan yatýrým izleme
ve koordinasyon baþkanlýðý, büyükþehirler ve ilçelerin söz konusu olduðu, ayrýca 6000’e yakýn kadro
ihdasýnýn varlýðý bu tasarýnýn TBMM Plan Bütçe Komisyonunun deðerlendirmesinden kaçýrýlarak
Ýçiþleri Komisyonuna getirilmesi hukuk devleti, dürüstlük ve adalet anlayýþý ile izahý güç bir yaklaþýmdýr.

B- ÞEKÝL AÇISINDAN
Tasarý mevzuat hazýrlama kurallarýna uygun hazýrlanmamýþtýr. Hem 7 maddeye konulan 140

kadar fýkra, hem de 5018/14 gereði düzenleyici etki analizi yapýlmadan gündeme alýnmýþ olmasý hem
de kamu kuruluþlarýnýn görüþlerinin alýnmadan gizleyerek, düþünce üretilmesi ve deðerlendirme
yapýlmasýna fýrsat verilmeden Meclise getirilmiþ olmasý bu Meclisin þahsýna ve mesaisine yapýlmýþ
haksýzlýk ve hakarettir. Tasarýnýn her yönüyle ele alýnýp mahzurlarýnýn, hukuki hata ve eksikliklerinin
tespit edilip incelenmesi ve düzeltilmesi hazýrlayanlara saygý uyandýracaðý gibi müzakere edenlere
de ýþýk tutacaktýr.
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C- ESAS AÇISINDAN
1- Tasarý bir bütün olarak ele alýndýðýnda Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýný, vatandaþlýk

hukuku bakýmýndan iki farklý statüye tabi tutmaktadýr. Büyükþehir belediyesi olan illerde yaþayan
ayrý bir idari teþkilatlanmaya tabi statüde, büyükþehir belediyesi dýþýnda kalan illerde yaþayanlar ise
ayrý bir idari teþkilatlanmaya tabi statüde yer alacaktýr.

Farklý statülerde yaþayacak vatandaþlar, büyükþehir belediyesi olan illerdeki vatandaþlar sadece
büyükþehir belediyesi kanuna tabi, olmayan illerde yaþayanlar ise il özel idaresi, belediye ve köy
kanunlarýna tabi olarak yaþayacaklardýr. Bu öncelikle Anayasanýn 10. maddesinin 1. fýkrasýnda
zikredilen “kanun önünde eþitlik” ilkesine ve ayný maddenin son fýkrasýnda zikredilen “herkes,
dil, ýrk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din, mezhep vb. sebeplerle ayrým gözetilmeksizin
kanun önünde eþittir” ilkesine aykýrýlýk teþkil eder.

2- Büyükþehir belediye sýnýrlarýnýn il mülki sýnýrý olarak belirlenmesi ve bu illerde il özel
idarelerinin ve köylerinin kamu tüzel kiþiliðinin kaldýrýlmasý Anayasanýn; “123. maddesinin
1. fýkrasýndaki Ýdare, kuruluþ ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir” hükmüne ve
127. maddesinin 1. fýkrasýnda düzenlenen “Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkýnýn mahalli
müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kuruluþ esaslarý kanunla belirtilen ve karar organlarý,
gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafýndan seçilerek oluþturulan kamu tüzel kiþileridir”
Hükümlerine açýkça aykýrýlýk teþkil etmektedir.

İl özel idaresi, belediye ve köy kamu tüzel kiþilikleri anayasa ile öngörülmüþtür yasa ile
kaldýrýlmaz. Oysaki tasarý, il özel idarelerinin kamu tüzelkiþiliðini kaldýrmaktadýr ve bu yönüyle
anayasanýn amir hükmüne aykýrýdýr. Tasarý köy kamu tüzel kiþiliklerini ise kamu tüzel kiþiliði
olmayan mahallelere dönüþtürmektedir. Bir köy kamu tüzel kiþiliðinin varlýðýna kanunla son verebilir
ancak kamu tüzel kiþiliðini ortadan kaldýracak bir statü dönüþümüne tabi tutulamaz.

3- Anayasanýn 123. maddesinin 2. fýkrasý “Ýdarenin kuruluþu ve görevleri, merkezden yönetim
ve yerinden yönetim esaslarýna dayanýr.” Hükmünü amirdir. Tasarý 29 Büyükþehir kurulan ilde bir
denge içerisinde tesis edilmiþ merkezi idare-mahalli idare iliþkisini ve bu baðlamda idarenin
bütünlüðü ilkesini ihlal etmektedir.

Anayasaya göre merkezi idare illere ve diðer kademeli bölümlere ayrýlmakta iken mahalli
idareler il, belediye ve köylere ayrýlmaktadýr. Yine Anayasa’ya göre bu iki yönetim esaslarý arasýnda
bütünlüðü saðlayacak araç idari vesayettir. Tasarýda yer alan düzenleme ile sözü edilen iller açýsýndan
idari bütünlüðü saðlayacak vesayetin ortadan kaldýrýldýðý görülmektedir.

4- Orman, orman köyleri ve orman köylüsünün anayasal güvence altýnda iken, büyükþehir
belediyesi olan illerde hem bu köy varlýklarýna son vermekte, hem de ormanlarla ilgili imar
uygulamalarýna sadece büyükþehir belediyeleri tarafýndan yapýlmasýna olanak tanýmaktadýr. Bu
yönüyle de merkezi idarenin ormanlarý, orman köylerini ve orman köylüsünü koruma iþlevi ortadan
kaldýrýlmaktadýr.

5- Köy kanunu ile ilgili en önemli hususlar olan mera, yayla ve otlak gibi ortak alanlarýn
akýbetleri büyük bir belirsizliðe sürüklenmektedir. Bu ortak alanlarda büyükþehir belediyelerine imar
uygulamalarý yapma yetkisi verilmektedir. Bu da vatandaþlarýn kanun önünde eþitlik ilkesine ve
hukuk güvenliði ilkesine aykýrýlýk teþkil etmektedir.

D) GENEL OLARAK
Yine AKP Hükümetinin yürürlüðe koymaya çalýþacaðý yeni yönetim modelinde sosyal, siyasal,

ekonomik ve hukuki birçok sorun ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdýr. Bunlar sýrayla þöyledir;
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1- Kurgulanan büyükþehir belediyeleri yapýsýnda Valilikler, Kaymakamlýklar, İI özel idareleri ve
KHGB gibi kýrsal alana hizmet sunan ana yapýlar devre dýþý kalacak ve hizmet sunumunda büyükþehir
belediyeleri tek yetkili otorite haline gelecektir. Oysaki yeni büyükþehir olacak 13 þehirden bir
kýsmýnýn yeni büyükþehir sýnýrlarý mevcut sýnýrlarýnýn yaklaþýk 30 katýna varacak þekilde büyüyecek
ve hizmet etkinliðinde çok önemli sorunlar ortaya çýkacaktýr. Kocaeli ve Ýstanbul gibi toprak
bakýmýndan Türkiye’nin iki küçük ilindeki uygulamanýn diðer büyükþehirlerde uygulanmasý mümkün
deðildir. Kocaeli ve Ýstanbul’da Valilikler merkez alýndýðýnda ise söz konusu mesafe yaklaþýk 200 km
civarýndadýr. Ayrýca Kocaeli’nde kilometrekareye 444 kiþi, Ýstanbul’da 2.368 kiþi düþmesine karþýn;
Konya ve Muðla’da ise bu rakam 50-60 kiþi civarýndadýr. Tüm bu nedenlerle tasarý kanunlaþýrsa, il
merkezleri cazibe merkezi haline gelecek, nüfus doðal olarak bu merkezlerde toplanacak, merkezden
uzaklaþtýkça mahrumiyet ve maðduriyetler artacaktýr.

2- Ülke genelindeki nüfusu 2.000’den az belde belediyeleri hariç olmak üzere tasarýyla
1.023 belde ve 9.652’si orman köyü olmak üzere 16.082 köy mahalle statüsüne geçecektir. Mevcut
sistemde belde ve köy olan yerleþim yerleri mahalleye dönüþerek belediye sýnýrlarýn dâhil edildiðinde,
kýrsal kesimde yaþayan vatandaþlarýmýz hizmet alamamalarýnýn yaný sýra mevcut ilgili yasalardan
kaynaklanan birçok mali külfete de katlanmak zorunda kalacaklardýr. Bu durumda belde
belediyelerinden yerinde ve hýzlý hizmet almaya alýþmýþ vatandaþlarýmýz ile köy statüsünde yaþamýný
idame ettiren vatandaþlarýmýz, yerinde yönetimin avantajlarýný kaybedecek, daha geç ve zamanla
daha pahalý hizmet alacaktýr. Belde ve köylerde yaþayan vatandaþlarýmýz, elektrik faturalarýný zamlý
ödeyecek, yüzde yüz artýrýmlý emlak vergisi ödemeyle karþý karþýya kalacak, çok pahalý su
kullanmakla yüz yüze gelecek, imar konusunda büyükþehir statüsüne tabi olacaklarý için
vatandaþýmýzýn taþ taþ üstüne koymasý zorlaþacak, kýrsal alandaki vatandaþýmýz imar ruhsatý ve imar
harçlarý gibi daha önce muhatap olmadýðý birçok mali yükümlülükle yüz yüze gelecektir. Büyükþehir
belediyesi sýnýrlarýnda ikamet eden vatandaþýmýzla, ücra bir köydeki vatandaþ, nimeti deðil ancak
külfeti eþit paylaþacaktýr. Tasarýda 10 yýllýk bir geçiþ süresi öngörülmüþse de, nihayetinde vergiler ve
hizmet bedelleri eþitlenecektir.

3- Köylerde yaþayan vatandaþlarýmýzýn temel geçim kaynaðýnýn tarým ve hayvancýlýk olduðu
düþünüldüðünde, Belediye Kanunu ve Umumi Hýfzýssýhha Kanunu gibi yasalarýn emredici hükümleri
karþýsýnda hayvancýlýk yapýlmasý, ahýr gibi ihtiyaca yönelik yapýlarýn yapýlmasý gibi temel geçim
faaliyetleri muhtelif cezalara konu edilecek ve vatandaþ geçimini sürdürmekte büyük sýkýntýlarla
karþýlaþacaktýr. Böylece köylerimizde tarým ve hayvancýlýk yapýlamaz hale gelecektir. ÝSKÝ sulama
ve hayvanlar için kullanýlan yeraltý sularýna sayaç takmaktadýr. Tarým alanlarý, yapýlaþma baskýsý
altýnda olacak, imar rantý tarým gelirlerinden daha yüksek ve cazip olacaðýndan tarým arazileri göz
göre göre imar rantýna kurban edilecektir. Alt Komisyonda Umumi Hýfzýssýhha Kanununun 246.
Maddesi açýsýndan köylerde yaþayan vatandaþlar için bir istisna getirilmiþ olsa da bu durumundan
ayný Büyükþehir belediyesi sýnýrlarý içinde yaþayan vatandaþlarýn bir bölümüne bu kanun hükmünün
uygulanmasý bir kýsmýnda uygulanmamasý gibi eþitliðe aykýrý bir sonuç doðuracaktýr.

4- Büyükþehir Kanun tasarýsýyla getirilmek istenen idari yapý, Osmanlýdan Cumhuriyete,
olgunlaþmasý uzun yýllar alan mevcut idari yapýnýn kökten deðiþtirilmesi anlamýna gelmektedir. Bu
tasarýnýn uygulanmasýyla, 29 ilimizde modern beylikler dönemi baþlamýþ olacaktýr. Bir adým
sonrasýnda tüm illerimizde uygulanacak olan bütün þehir projesinin daha sonraki adýmýnýn eyalet
sistemi olmasý ihtimali söz konusudur. Kamuoyunda mevcut 26 adet Kalkýnma Ajansýnýn da buna alt
yapý olmak üzere oluþturulduðu kanaati yaygýnlýðý göz ardý edilmemelidir.
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5- Tasarý, Avrupa Birliði sürecinde, mevzuatýný Avrupa Birliðine göre düzenleyen, yerel
yönetimler konusunda Avrupa Birliði ile eþgüdüm içinde çalýþan ve bu çerçevede (bazý maddelerine
çekince koymakla beraber) imzaladýðýmýz Yerel Yönetimler Özerklik Þartýnýn subsidiarity ve
proximity ilkelerine ve taahhüt olarak verdiðimiz Ulusal Programdaki hususlara da aykýrýdýr. Yerel
Yönetimler Özerklik Þartýnda hizmetin en yakýn idare tarafýndan verilmesi ve vatandaþýn yönetilmesi
deðil, yönetime katýlmasý ilkelerine aykýrý olarak hem köy ve belde tüzel kiþiliklerinin kapatýlmasý
ve Büyükþehirlere dâhil edilmesi suretiyle vatandaþýn yönetimden uzaklaþmasý hem de hizmeti veren
birimin vatandaþtan uzaklaþmasý durumunu ortaya çýkarmaktadýr. Bu özellikleriyle de Ulusal
Programda verdiðimiz taahhütlere ve bu ilkelere aykýrýlýk teþkil etmektedir.

6- Türkiye Cumhuriyet Devleti konjonktürel olarak yaklaþýk 30 yýldýr bölücü terör baskýsý altýnda
maddi ve manevi birçok zarara uðramýþ milli birliði, devlet bekasý ve toprak bütünlüðü konusunda
zihinlerde endiþelerin yoðun olduðu bir dönem yaþamaktadýr. Özellikle son 10 yýldýr tek baþýna iktidar
olarak devleti yöneten AKP döneminde zihinlerde oluþan endiþelerin yüksek seviyelere ulaþtýðýný
söylemek mümkündür. Ayrýca kamuoyuna yansýyan ve iktidar partisi tarafýndan da yalanlanmayan
bazý bilgi ve belgelere göre, terör örgütüyle yapýlan müzakerelerde varýlan mutabakat, terör örgütünün
imarlýdaki katil liderinden alýnan yol haritasý ve iktidar partisinin genel baþkanýnýn hazýrlamýþ olduðu
kürt raporundaki önerileri, Baþbakan olduktan sonraki dönemde yazýlý ve görsel basýnda vermiþ
olduðu mülakatlardaki ifadeleri, ülkemizin bulunduðu coðrafya için düzenlenen büyük Ortadoðu
projesinde sýnýr deðiþtirilecek devletlerarasýnda Türkiye Cumhuriyetinin de bulunduðu iddialarý ve
coðrafyamýzdaki siyasi geliþmeler bu tasarýyla doðrudan ilgilidir.

Ýktidar partisinin genel baþkaný birçok defa kamuoyu önünde baþkanlýk sistemine geçilmesi
gerektiðini bu sistemin gereði olarak yönetsel yapýmýzýn da eyalet sistemi þekline dönüþtürülmesinin
gerekliliðini ifade etmiþtir. Bu çerçevede uzun zamandan bu yana Baþbakanýn kullandýðý demokratik
Cumhuriyet, güçlendirilmiþ, yerel yönetimler, eyalet sistemi bölgesel yönetimler kavramlarý terör
örgütünün lideri, dað kadrolarý, siyasi uzantýlarý tarafýndan da kullanýlmaktadýr.

Özellikle terör örgütünün ve siyasi uzantýlarýnýn demokratik özerklik hedefleri bu tasarýyla ortaya
çýkacak olan merkezi idare aleyhine güçlenmiþ Büyükþehir belediyelerinin, iyice pasif býrakýlmýþ
valinin sistem dýþýna çekilivermesiyle bölgesel yönetim veya federatif yapýnýn esasý olacaðý aþikârdýr.
Bu çerçevede üniter yapýnýn mesnet olduðu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önce güçlü yerel idareler
sonra bölgesel yönetimler ve özerk federatif yapý aþamalarýnýn sonunda geleceði nokta malumdur.

Bu noktada tasarýnýn geri çekilmesi, anayasal hükümlerin esas alýnarak ve toplumun tüm
kesimleri ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn görüþlerinin dâhil edildiði bir süreçten sonra TBMM’ye
gönderilmesi gerekmektedir.

Sonuç itibariyle bu kanun tasarýsýnýn hukuka açýk aykýrýlýkla birlikte siyasal sebeplerden dolayý
da yanlýþ olduðuna inandýðým gerekçesiyle muhalif olduðumu ve karþý oy kullanacaðýmý bilgilerinize
sunarým.

Hasan Hüseyin Türkoğlu
Osmaniye
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ALT KOMİSYON METNİ

ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİÜÇ İLÇE KURULMASI İLE 
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi 
MADDE 1- (1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,

Muğla, Tekirdağ, Trabzon,  Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla
büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine
dönüştürülmüştür. 

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri,
Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy
ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise mahalleleriyle
birlikte bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. 

(4)  İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak
bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır. 

(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği
kaldırılmıştır.  

(6) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illerin bucakları ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır.  
İlçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi
MADDE 2- (1) Aydın ilinde, Aydın Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Aydın

Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Efeler adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(2) Balıkesir ilinde, ekli (1) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Karesi adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur. 

(3) Balıkesir ilinde, ekli (2) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Altıeylül adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur. 

(4) Denizli ilinde, ekli (3) sayılı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Merkezefendi ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(5) Denizli ilinde, ekli (4) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler  ile aynı listede yer alan
Denizli Belediyesinin mahalleleri Akköy ilçesi sınırlarına dahil edilerek Akköy Belediyesine
katılmıştır. Akköy ilçesinin merkezi aynı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri olarak,
ilçenin ismi ise Pamukkale olarak değiştirilmiştir.

(6) Hatay ilinde, ekli (5) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Antakya ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.
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(7) Hatay ilinde, ekli (6) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Defne ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur. 

(8) Hatay ilinde, Merkez ilçe Şenköy bucağına bağlı Sofular ve Hanyolu köyleri Altınözü
ilçesine bağlanmıştır.

(9) Hatay ilinde, ekli (7) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Yayladağı ilçesine bağlanmıştır. 
(10) Hatay ilinde, Arsuz Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (8) sayılı listede gösterilen köyler

ve belediyelerden oluşan Arsuz ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. 
(11) Malatya ilinde, ekli (9) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan

Malatya Belediyesinin mahalleleri, Yeşilyurt İlçe Belediyesine katılmıştır. Yeşilyurt ilçesinin merkezi,
Malatya Belediyesinden Yeşilyurt ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.

(12) Malatya ilinde, ekli (10) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan
Malatya Belediyesinin mahalleleri, Battalgazi İlçe Belediyesine katılmıştır. Battalgazi ilçesinin
merkezi, Malatya Belediyesinden Battalgazi ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.

(13) Manisa ilinde, ekli (11) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Şehzadeler ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(14) Manisa ilinde, ekli (12) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Yunusemre ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(15) Manisa ilinde, ekli (13) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Köprübaşı ilçesine
bağlanmıştır.

(16) Kahramanmaraş ilinde, ekli (14) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Dulkadiroğlu
ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(17) Kahramanmaraş ilinde, ekli (15) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Onikişubat
ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(18) Kahramanmaraş ilinde Pazarcık ilçesine bağlı Kelebişler, Bayramgazi ve Cennetpınarı
köyleri Türkoğlu ilçesine bağlanmıştır.

(19) Mardin ilinde, Mardin Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere Mardin Merkez ilçe
sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Artuklu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(20) Mardin ilinde, Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe Belediyesi Merkez ilçeye bağlanmıştır.
(21) Muğla ilinde, Muğla Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,  Muğla Merkez ilçe

sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(22) Muğla ilinde,  Kemer Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (16) sayılı listede belirtilen
köyler ve belediyelerden oluşan Seydikemer ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(23) Tekirdağ ilinde, Tekirdağ Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,  Tekirdağ Merkez
ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Süleymanpaşa ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.
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(24) Tekirdağ ilinde Kapaklı Belediyesi merkez olmak üzere ekli (17) sayılı listede yer alan
köyler ve belediyeden oluşan Kapaklı ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. 

(25) Tekirdağ ilinde Marmaracık Belediyesi merkez olmak üzere ekli (18) sayılı listede yer alan
mahalle, köyler ve belediyelerden oluşan Ergene ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. 

(26) Trabzon ilinde, Trabzon Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,  Trabzon Merkez
ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Yavuzselim ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(27) Şanlıurfa ilinde, ekli (19) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Eyyübiye ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur. 

(28) Şanlıurfa ilinde, ekli (20) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Haliliye ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(29) Şanlıurfa ilinde, Karaköprü Belediyesi merkez olmak üzere ekli (21) sayılı listede belirtilen
Şanlıurfa Belediyesinin mahallesi ile aynı listede yer alan köylerden oluşan Karaköprü ilçesi ve aynı
adla belediye kurulmuştur.

(30) Van ilinde, ekli (22) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köylerden oluşan Tuşba ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(31) Van ilinde, ekli (23) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan İpekyolu ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(32) Van ilinde, ekli (24)  sayılı listede belirtilen Van Merkez ilçeye bağlı köyler ile mahalleler
Edremit ilçe sınırına dâhil edilerek Edremit Belediyesine katılmıştır.

(33) Van ili Merkez ilçesinde, Şabaniye Mahallesinin, İpekyolu Bulvarından başlayan Şabaniye
Caddesinin, Doğu ve Hacıbekir Caddelerinin birleşme noktasına kadar olan kuzey kesimi, Cevdetpaşa
Mahallesi ile birleştirilmiştir. 

(34) Van ili Merkez ilçesinde, Hacıbekir mahallesinin Doğu Caddesinin girişinden Mezbaha
Deresi Gülüstan Sokak bitiş noktasına kadar olan kısmı Şabaniye Mahallesi ile birleştirilmiştir.

Çeşitli hükümler

MADDE 3- (1) İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri halinde büyükşehir
belediyeleri bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari
amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel
ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin
uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler
doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler
ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak inşaatlarda
tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat
uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır. 
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(2)  Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan
il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların
taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe
belediyelerine yapılmış sayılır.  Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine
göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Söz konusu il özel idarelerinin
mahkemelerde süren davaları ile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan
işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve
kuruluştur. 

(3) Bu Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları
halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler. Bunlar 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı
Köy Kanunu ve diğer mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam
ederler. Bu yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilir.  

(4) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici ve yönlendirici
işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

(5) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilen I (a) grubu maden ruhsatı ile
3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre verilen
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin
tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

(6) 3213 sayılı Kanuna göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki
tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel
kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

(7) 3213 sayılı Kanuna göre verilen maden ruhsatları için il özel idareleri ve köylere hizmet
götürme birliklerine verilen Devlet hakkı, I (a) grubu madenler için alınan harçlar ile 5686 sayılı
Kanuna göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar, madenin bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak
altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere ilgili ilçe belediye hesabına yatırılır.

(8) 3213 sayılı Kanuna göre yapılan I (a) grubu maden ihaleleri ve 5686 sayılı Kanun gereğince
valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler, idari para cezaları ve teminat iratları, büyükşehir
belediyesi ve ihalenin yapıldığı bölgedeki ilçe belediyesine eşit oranda aktarılır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 4- (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır. 

“a) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri
arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve
sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan kamu tüzel kişisini,”

(2) 5216 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir
belediyesine dönüştürülebilir.”  
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(3) 5216 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5- Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. 
İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.” 
(4) 5216 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
(5) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve

sorumlulukları” şeklinde değiştirilmiştir.
(6) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü, 8 inci maddesinin birinci, 9 uncu

maddesinin birinci, 11 inci maddesinin birinci, 12 nci maddesinin üçüncü, 14 üncü maddesinin son,
17 nci maddesinin ikinci, 23 üncü maddesinin birinci ve son, 25 inci maddesinin birinci, üçüncü ve
dördüncü, 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki “ve ilk kademe” ibaresi ile 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “ve mücavir alan” ibaresi, 23 üncü maddesinin son, 27 nci
maddesinin dördüncü fıkrasındaki “veya ilk kademe” ibaresi, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki
“, ilk kademe” ibaresi, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yeni kurulan” ibaresi madde
metinlerinden çıkarılmıştır. 

(7) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar,
meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği
ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi
bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve
ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki
binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.”

(8) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendindeki “amatör spor
kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakdi yardım yapmak,” ibaresi, aynı bentteki “derece
alan sporculara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere” ibaresi
eklenmiştir. 

(9) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendindeki “Gerektiğinde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiştir. 

(10) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş,  üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme
ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.”

“f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek
ve yıkmak.”

(11) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri
ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine
devredebilir, birlikte yapabilirler.”

(12) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki “beceri kursları
açmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiştir. 
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(13) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aşağıdaki cümle
eklenmiştir. 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşü ile elektronik haberleşme
altyapısını yapmak.”

(14) 5216 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” olarak değiştirilmiş ve maddede yer alan “, ilçe ve ilk
kademe” ibaresi  “ve ilçe” olarak değiştirilmiştir. 

(15) 5216 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “büyükşehir
kapsamındaki ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. 

(16) 5216 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

(17) 5216 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, ilçe ve ilk kademe”
ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. 

(18) 5216 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Büyükşehir, ilçe ve ilk
kademe” ibaresi “Büyükşehir ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.

(19) 5216 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyükşehir”
ibaresinden sonra gelen “, büyükşehir ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. 

(20) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet
ve hizmette bulunabilirler.”

(21) 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık
hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da
görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile
ulaşımla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde
üst kuruluşun ulaşımla ilgili en çok üyeye sahip odasının) temsilcilerinin katılacağı ulaşım
koordinasyon merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların
görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Gündemdeki konularla ilgili olarak
ayrıca üye olmayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan
yerlerde üst kuruluşun ulaşımla ilgili en çok üyeye sahip odasının) temsilcileri de davet edilerek
görüşleri alınır.”

(22) 5216 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilen (n) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“n) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışı
kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje
giderleri.” 

(23) 5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine
tabidir.”
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(24) 5216 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum
ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri
veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda,
büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.” 

“İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler büyükşehir
belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına
göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve
genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz.” 

(25) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz.” 

(26) 5393 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman
köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam eder. İlçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen
köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri
ve varsa diğer hak sahipleri 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde
yararlanmaya devam eder.” 

(27) 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi
yürürlükten kaldırılmış, aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiş,  fıkranın (b) bendinin birinci
cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek
üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiş ve ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
konuk evleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.” 

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” 

(28) 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve dördüncü
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“r) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilgili mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda
tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına, kent ve yapı estetiği dikkate alınarak yer seçim
belgesi vermek ve bu belge karşılığında üst sınırı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca
belirlenen ücreti almak. Bu ücret büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından alınır.”

“Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak
içme ve kullanma suyu verebilirler.”
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(29) 5393 sayılı Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Küçük
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir.” 

“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının
ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri,
bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi
şirketler için uygulanmaz.” 

(30) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasına “Valinin önerdiği hususlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “meclisin ilk toplantısında”
ibaresi eklenmiştir. 

(31) 5302 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından
görevlendirilenlere 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında öngörülen miktarı geçmemek üzere, il genel meclisince belirlenecek miktarda günlük
ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı il genel
meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler il genel meclisinin çalışmasına dair
yönetmelikte düzenlenir.” 

(32) 5302 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri
arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.” 

(33) 5302 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.” 

(34) 5302 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi halinde vali, görüşüyle birlikte durumu
İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir.” 

(35) 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki
belediyelere, yüzde 4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine
ayrılır.  

(3) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan
mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde
yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı
toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir
belediye payı olarak ayrılır.” 
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(36) 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(2) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma

Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde
belediyeleri için bağlı bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde
belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve
eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte
bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde
23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba
ve yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin
nüfuslarına göre dağıtılır.” 

(37) 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının;
yüzde 90’lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde 10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır.
Hesaplanan tutardan yüzde 30’luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar
büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İlbank A.Ş.  tarafından aktarılır. 

(4) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir belediye payının; yüzde
60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’i
nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılır.”

(38) 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri Maliye

Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme
ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit
halinde dağıtılmak üzere, İlbank A.Ş. hesabına aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin yüzde
65’ini eşit şekilde, yüzde 35’ini ise nüfus esasına göre dağıtır.” 

(39) 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesinin birinci
fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve
genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması
dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına
Katılma Payı alınabilir.” 

(40) 2464 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi
yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.” 

(41) 2464 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri
yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı
ile Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.” 
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(42) 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4- Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye
sınırlarından oluşur.” 

(43) 2972 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Muhtar ile ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyelerinin seçimi için adlarının birlikte yazıldığı
asıl ve yedek üye sayısı kadar ad yazılı tek oy pusulası kullanılır. Pusula Yüksek Seçim Kurulunca
hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır.”

(44) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasındaki “Diyanet İşleri Başkanına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Valilere, Büyükşehir
Belediye başkanlarına,” ibaresi eklenmiştir. 

(45) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Büyükşehir”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

(46) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine “köy tüzel kişilikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bunların
üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ” ibaresi eklenmiştir. 

(47) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 28/A maddesi eklenmiştir. 

“Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

MADDE 28/A- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının
yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı,  afet ve acil
yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin
taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören,  ödüllendirme ve protokol
hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların
denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
kurulmuştur. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde
yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık aracılığıyla
yapabilirler. Bu işler karşılığı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak kaynak
transferleri ödenek aktarması suretiyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak kaynak
transferleri ise tahakkuk işlemleri ile gerçekleştirilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince
aktarılan tutarlardan yıl içerisinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek
kaydetmeye; diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılan tutarları bir yandan genel bütçenin (B)
işaretli cetveline gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl
içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye İçişleri
Bakanlığı yetkilidir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat
dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların
stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor,  valinin
değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa
gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki
mercilere gönderilir.

– 72 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

murat /



Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik
ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilir. Gerektiğinde geçici birimler
kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının çalışma usul ve esasları İçişleri
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali tarafından
görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. 

Gerektiğinde valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman,
sözleşmeli personel ve memurları bu başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki
araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; valilik ve kaymakamlık
konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca karşılanabilir.

Merkezi idare tarafından bu illerde yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi
ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı
tarafından sağlanır. 

İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve
bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin
vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın
gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi halinde, vali söz
konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini
isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan
veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum
tarafından kesilerek İçişleri Bakanlığına veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna
gönderilir. Bu fıkra kapsamında İçişleri Bakanlığına ve diğer genel bütçeli idarelere aktarılan
tutarların bu kurumların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi birinci fıkra hükümleri çerçevesinde, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi
olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Diğer genel bütçeli idarelere ilişkin bütçe
işlemlerini yapmaya bu kurumların üst yöneticileri yetkilidir.”

(48) 3152 sayılı Kanunun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tüm acil çağrıları karşılamak üzere büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı
bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur. Bu merkezlerin
iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere
vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş
temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu
kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da
kurulabilir. 

(2) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcut personelini, taşınır
ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve
borçlarını katılacakları ilçe belediyesine bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde
bildirir. Bu belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin
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yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile
her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları
katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler
il belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince verilir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce
ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, yine bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan
belediye ve köyler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni
personel alımı yapılamaz ve bu belediye ve köyler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin
sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını
genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez. 

(3) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır
ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir
belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel
seçimi itibariyle uygulamaya konulur. 

(4) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri personelini, her türlü taşınır ve
taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde
valiliğe bildirir. Bu idarelerin taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması,  iş ve toplu iş
sözleşmesinin yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer
taşıtların satışı ile borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına bağlıdır. Bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu Kanun ile tüzel kişilikleri
kaldırılan il özel idareleri tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni
personel alımı yapılamaz ve bu il özel idareleri tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona
ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını
genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez. 

(5)  Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz
malları, hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı
veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına,  valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine
karar verilir. Devir işlemi, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimi tarihinde uygulamaya konulur.
Maliye hazinesine devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kullanmakta olan
kurumlara tahsis edilmiş sayılır. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu Kanunun 1 inci maddesiyle tüzel kişilikleri
kaldırılan il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş olanlar; kuruluş
kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal nitelikteki görevleri yerine getirmeleri amacıyla ve
Komisyon kararıyla; ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlarına, yatırım
izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlı
kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılır.

(6) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli Komisyon kararıyla
ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya
ilçe belediyesine devredilir. 

(7) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır,
taşınmaz malları ve personeli Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır. 
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(8) Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı
atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha,
mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve
bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları komisyonca ilgisine göre
büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.

(9)  Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar,
ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili
idarelerden gönderilen listeleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu
maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin
gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar.
Komisyon çalışmasını 45 gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali
tarafından onaylanan listeler 10 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama
teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personelden;

a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci
maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde
nakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici
kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu
maddenin altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak
4046 sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli
ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme, dikkate alınmaz. Personel nakledildiği
kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her
türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli
personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca (a) bendinde yer alan süreler
esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli
personel olarak atanır. Bu kapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları sözleşme
süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bu personelin yeni
sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır. 

c) 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen
personel Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek
kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dâhilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları
kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine
başlamak zorundadırlar. Bu işçiler, yeni görev yerlerine başlayacağı tarihe kadar ilgili belediye veya
bağlı kuruluşun işçisi sayılır ve beş iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş
sözleşmeleri, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek, belediye veya bağlı kuruluş tarafından
4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeksizin ve ihbar
tazminatı ödenmeksizin sona erdirilir.  

ç) Bu fıkra kapsamında yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar;  Devlet Personel
Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıkları tarih itibarıyla diğer
kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize
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edilmiş sayılır.  İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.
Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün
içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

d) Bu fıkra kapsamında nakledilen personel bakımından nakil tarihinden önce doğmuş ve nakil
tarihinde ödenmesi gereken borçlardan nakledilen kurum sorumlu tutulamaz. Kıdem tazminatına
ilişkin hükümler saklıdır. 

e) Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri
istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı
yetkilidir. 

(10) Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleri
uygulanır. Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında
4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri de uygulanır. Bu şekilde devredilen
memurlar ile 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle devredilecek
sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan
ödeme dikkate alınmaz. Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları;
toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil
işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan
işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre
belirlenir.  

(11) Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından
bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

(12) 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin taşınmazlarının satışı ile
vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir.  

(13) 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde süren
davalarında katıldıkları ilçe belediyesi taraf olur. 

(14) Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi
Sistemine kayıtlı konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve
hayvancılık amaçlı yapılar ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber,
fırın, kahve, lokanta, tanıtım ve teşhir büfeleri ve yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen
kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar usulüne göre ruhsatlandırılmış sayılır. Ancak; bu maddenin
öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümleri
geçerlidir.

(15) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 246 ncı maddesi hükmü uygulanmaz ve 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle
alınmaz. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin
%25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde
de bu fıkra hükmü uygulanır.   
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(16) Belediye hizmetlerinin aksaması halinde, valiler seçim tarihinden itibaren altı aylık sürede,
bu Kanunla kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır. 

(17) Ekli (25) sayılı listede yer alan büyükşehir ilçe belediyelerine 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
uyarınca seçimleri müteakip ayda tahakkuk ettirilecek miktar İlbank A.Ş.  tarafından üç katı artırımlı
olarak ödenir. İlave kaynak yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden
Maliye Bakanlığınca karşılanır. 

(18) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler
yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi
dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir. 

(19) Bu Kanunla kurulan ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (26) sayılı listede yer alan
çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, 2013 yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir. Bu maddenin yayımlandığı tarihten
itibaren iki yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde yer alan
sınırlamaya bağlı olmaksızın bu maddeyle ihdas edilen kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.  

(20) Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idareye ait her türlü iş
ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna
göre yürütülür. Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki
işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir. 

(21) Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak ilçe kaymakamlıkları
için, Kanunun yürürlüğe girdiği yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin
(T-2) sırasından 23 adet binek otomobil alınır. 

(22) Bu Kanuna göre yeni kurulan ilçelerin hükümet konakları ile kaymakamlık lojmanlarının
yapılması, satın alınması ve kiralanması için gerekli ödenek, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun
Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır. 

(23) Bu Kanundaki, il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına, il
belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine, büyükşehir belediye sınırının ilin mülki
sınırlarına genişletilmesine, ilçe belediyesi kurulmasına dair hükümler ilk mahalli idareler genel
seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre yapılır. İlçe kurulmasına ilişkin
hükümler bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

(24) İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım
bütçelerinin en az %10’unu 10 yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan
yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar. 

(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine ödenek aktarılmış
olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ait
kaynaklar, ilgili kuruma veya kurumun talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iade olunur.
İade olunan kurum; genel bütçeli kurum ise genel bütçeye gelir, ilgili kurum bütçesine ödenek, özel
bütçeli kurum ise ilgili kurum bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden harcanmayan
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tutarlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamındaki ödenek işlemleri Maliye
Bakanlığı’nca yapılır. Ayrıca kaynağı gönderen bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları, söz konusu
kaynağın iadesi yerine aralarında yapacakları protokole göre işi ilgili belediyeye devredebilir. İl özel
idare bütçesine bu amaçla gönderilen kaynaklardan harcanmayan tutarlar protokol yapılan belediyeye
aktarılır. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme kaynağın gönderildiği kuruma
devredilir.  Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin
yapıldığı kurumdur. 

(26)  Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri,
ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur.
Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin
hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam
edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar,
hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese
Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altındaki ekli (27) sayılı listedeki adları yazılı
belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak
bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

(2) Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz
malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu maddeyle tüzel
kişilikleri kaldırılan belediyelere tahsis edilmiş olanlar, Komisyon kararıyla, ihtiyaçlarına göre ilgili
il özel idarelerine veya köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş sayılır. Ancak, köye dönüştürülen
belediyelerin ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç ve gereçleri Komisyon kararıyla ilgili köy tüzel
kişiliğine bırakılır. Mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve
yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir. 

(3) Bu yerleşim yerleri için 5779 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı
yıl için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.’ye bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle beş yıl süreyle ilgili
il özel idarelerine gönderilir. 

(4) Köye dönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve
İlbank A.Ş.’ye olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden
yıldan itibaren İlbank A.Ş. tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan üçüncü fıkrada öngörülen
miktarı geçmeyecek taksitler halinde ödenir.  

(5) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, 30/6/2013 tarihine kadar 5393
sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile ortak sınırı
olan ve ekli (27) sayılı listeyle tüzel kişiliği sona ermeyen belediyeye mahalle olarak katılma talebinde
bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olan
belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu belediyelerin meskûn
sahaları arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi katılınacak belediye
meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır.  Başka il ya da ilçe mülki sınırındaki bir belediyeye katılım
olması durumunda belediye sınırı ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Ekli (27) sayılı listede yer
almakla birlikte, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun
olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000’in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri
korunur. 
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(6) Bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren
belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları bağlandığı
belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde süren davalar ile yapılan işlemlere ilişkin
olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediyedir. 

(7) Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan
borçlarını il özel idaresine veya katılacakları belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş
sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması
(inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları il özel idaresinin veya
katılacakları belediyenin onayına bağlıdır. Bu maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin
taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri
Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur
alımları hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla
atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler
tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet
alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi
düzenlenemez.

(8) Bu maddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası
olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarına devredilir. 

(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu Kanuna göre
yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve
İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir. 

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesi; 2 nci maddesi; 3 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı,
yedinci ve sekizinci fıkraları; 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü,  altıncı, yedinci,
otuzikinci, otuzbeşinci ve otuzyedinci fıkraları; geçici 1 inci maddesinin altıncı, yedinci, sekizinci,
dokuzuncu, onuncu, onüçüncü, onbeşinci, onaltıncı, onyedinci ve yirmidördüncü fıkraları; geçici 2 nci
maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ilk mahalli
idareler genel seçiminde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçişleri Komisyonu 31/10/2012
Esas No: 1/690, 2/128, 2/234, 2/289, 2/508, 

2/681, 2/786, 2/820, 2/823, 2/892
Karar No: 11

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 8/10/2012 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 1/690 esas numaralı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”
Başkanlıkça; aynı tarihte esas olarak İçişleri Komisyonuna, tali olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 10/10/2012 tarihli 14’üncü toplantısında İçişleri, Adalet, Çevre ve Şehircilik,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Milli Eğitim, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kalkınma ve Maliye
bakanlıkları ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik
Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği,
İller Bankası A.Ş, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanlığı, TMMOB Şehir
Plancıları Odası, Türkiye Muhtarlar Federasyonu ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu
temsilcilerinin katılımlarıyla Tasarının görüşmelerine başlamıştır.

Komisyonumuz, İçtüzüğün 35’inci maddesi hükmü uyarınca birbirleriyle ilgili görülmeleri
nedeniyle, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin; 2/128 esas numaralı
Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, Malatya Milletvekili Veli
Ağbaba ve 22 Milletvekilinin; 2/234 esas numaralı Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın; 2/289 esas numaralı
Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Aydın Milletvekili
Ali Uzunırmak’ın; 2/508 esas numaralı Aydın İlinde, Efeler Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi, Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in; 2/681 esas numaralı Tekirdağ İlinde Ergene Adı
ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 2/823 ve
2/786 esas numaralı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri; 2/820 esas
numaralı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 14 Milletvekilinin;
2/892 esas numaralı Malatya’da Büyükşehir Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin Tasarıyla
birleştirilmesi ve görüşmelerde 1/690 esas numaralı Kanun Tasarısının esas alınması kabul edilmiştir.

Bilindiği gibi Anayasanın 127 nci maddesi yerel yönetimlerimizi il, belediye ve köy halkının
mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişileri olarak nitelendirmekte
ve Anayasa’da büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilmesine imkân
sağlanmaktadır.  

Anayasanın bu hükmüne paralel olarak ülkemizde büyükşehir yönetimleriyle ilgili ilk temel
düzenleme 1984 yılında kanun hükmünde kararname olarak çıkarıldıktan sonra aynı yıl kanunlaşan,
3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
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Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunla yapılmıştır. Söz konusu Kanunla bir taraftan büyükşehir
belediyeleri yönetiminin hukuki statüsü, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde
yürütülmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmış, diğer taraftan da Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde
büyükşehir belediyesi kurulmuştur. Takip eden yıllarda 3306 sayılı Kanunla Adana, 3391 sayılı
Kanunla Bursa, 3398 sayılı Kanunla Gaziantep,  3399 sayılı Kanunla Konya, 3508 sayılı Kanunla
Kayseri, 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit,
Mersin ve Samsun, 593 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Sakarya ilinde büyükşehir
belediyesi kurulmuştur.

2004 yılında büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statülerinin düzenlenmesi ve buralardaki
hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi için 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu çıkarılmış olup bu Kanun ile aynı zamanda İstanbul ve Kocaeli illerinde
büyükşehir belediye sınırları il sınırı olarak kabul edilmiştir.

5216 sayılı Kanunun yürürlüğe girişinden bu güne kadar İstanbul ve Kocaeli illerinde uygulanan
il sınırında büyükşehir belediye modelinin imar, planlama, ulaşım, itfaiye gibi geniş çerçevede
eşgüdüm ve bütünlük içerisinde yürütülmesi gereken mahalli müşterek nitelikteki kamu hizmetlerinin
sunumunda etkinlik sağladığı görülmüştür. Hazırlanan Kanun Tasarısı bu düzenlemenin mevcut 14
büyükşehir belediyesinin yanı sıra yeni kurulacak 13 büyükşehir belediyesi için de uygulamaya
konulmasını da öngörmektedir.

Ülkemizde son büyükşehir belediyesinin kurulması üzerinden 12 yıl geçmiş bulunmaktadır.
Geçen 12 yıllık süre sonrasında idari, ekonomik ve sosyal nedenlerle yeni büyükşehir belediyelerinin
kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kanun Tasarısıyla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,
Muğla, Tekirdağ, Trabzon,  Şanlıurfa ve Van il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmekte
ve İstanbul ve Kocaeli’ne benzer biçimde bu illere ilaveten Adana, Ankara, Antalya, Bursa,
Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun
illerindeki büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı haline getirilmektedir.

Kanun Tasarısıyla bu illerdeki büyükşehir sınırları içindeki belde belediyeleri ve orman köyleri
dâhil köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmakta, büyükşehire dönüştürülecek illerde en az bir ilçe
kurulmakta, büyükşehir olmayan 52 ilde, nüfusu 2.000’nin altındaki belde belediyelerinin tüzel
kişiliğine son verilmektedir. Hazırlanan Tasarının getirdiği düzenleme çerçevesinde 56 milyon
vatandaş büyükşehir belediye sınırları içinde yer alacaktır.

Kanun Tasarısıyla 29 il özel idaresi, 1591 belde belediyesi ile 16.082 köyün tüzel kişiliği sona
ermekte, büyükşehir sınırlarındaki beldeler mahalleleri ile köyler ise mahalle olarak ilçe
belediyelerine katılmakta, diğer illerde tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyeleri ise köye
dönüştürülmektedir. 

Bu Kanun Tasarısıyla mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve
imtiyazların orman köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam edeceği şeklinde düzenleme
yapılmakta, aynı biçimde, ilçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve
belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa diğer hak
sahiplerinin 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam edeceği hüküm
altına alınmaktadır. Buna ilaveten, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacağı, bu yerlerde
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içme ve kullanma suları için alınacak ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek
şekilde belirleneceği bu yerlerde yapılacak yapılaşmalarda mahalle sakinleri lehinde kolaylıklar
sağlanacağı yönünde düzenlemede bulunulmaktadır. Ayrıca, köy iken mahalleye dönüşen yerleşim
yerlerinin altyapı hizmetleri için belediye ve bağlı idarelere yatırım bütçelerinin %10’unu 10 yıl süre
ile ayırma zorunluluğu getirilerek bu yerlerde etkin hizmet sağlanması için tedbir alınmaktadır.

Kanun Tasarısıyla getirilen düzenleme çerçevesinde ilçe belediye sınırları ilçe sınırına, büyükşehir
belediye sınırları da il mülki sınırına genişlediği için yerel yönetimlerle ilgili temel metinlerde bu yeni
duruma uygun biçimde düzenleme yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, Kanun Tasarısında
yerel yönetimlerle ilgili mevzuatta bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte düzenleme yapılmıştır. 

Sonuç olarak Kanun Tasarısıyla mevcut yerel yönetim yapısı ile yerel nitelikteki kamu
hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması olanağı kalmayan bazı illerde, bu hizmetlerinin
vatandaşlarımızın artan beklentilerini karşılayabilecek nitelik ve kabiliyetle donatılmış, ideal ölçekte
etkin hizmet sunma potansiyeline sahip yerel yönetimlerce sağlanması öngörülmekte ve bu
doğrultuda düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır.

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;

►Ülkemizin yönetim yapısının merkezi ve yerel ölçekte kökten değiştiren bir Tasarı olması
sebebiyle dikkat gerektiren bir düzenleme olduğu,

►Anayasa’nın 127’nci maddesinde,  mahalli idare birimi olarak sayılmış olan il, belediye ve köy
tüzel kişilikleri ile olduğu kadar ülkemizin yerel ve merkezi idari örgütlenmesinde de köklü
değişiklikler içermesi sebebiyle tali komisyon olarak Anayasa Komisyonu’nun görüş ve
incelemesinin ardından görüşmelere devam edilmesi gerektiği,

►İçişleri Komisyonu’na havale edilmiş bulunan il kurulması, ilçe kurulmasını öngören kanun
tekliflerinin de Tasarının görüşmeleri sırasında birleştirilerek görüşülmesi gerektiği,

►Tasarının, merkezi ve yerel yönetime yüklediği mali yük, kadro ihdası içeren hükümler, genel
bütçe vergi gelirlerinin paylaşımını konu alan maddi hükümler de dikkate alınarak Plan ve Bütçe
Komisyonu’na havale edilmiş olduğu, bu Komisyonun İçtüzüğün 37’nci maddesinin dördüncü fıkrası
gereğince Tasarıyı on gün içinde sonuçlandırılabileceği, bu komisyonda Tasarının merkezi ve yerel
yönetimler arasındaki kaynak paylaşımının ilkeleri bakımından incelenmesinin uygun olacağı,

►Yeni bir yasal düzenlemeye gitmek yerine mevcut düzenlemelerin ve pratikteki aksaklıkların bir
çalışma grubu oluşturularak yerel idari sistemin çerçevesi içinde değerlendirilmesinin uygun olacağı,

►Tasarı ile; belli bir bölgedeki köylerin mahalle olarak kendisine bağlanacağı ilçe merkezine
ulaşımının, sosyo-ekonomik şartlarının dikkate alınması gerektiği,

►5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 50.000’i geçen belediyelerin kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açması konusundaki düzenlemenin, yeni yasal düzenleme nüfusu 100.000’in
üzerindeki belediyeler için zorunlu hale getirilmesi, nüfus kriterinin yükseltilmesi bakımından
olumsuz yönde bir gelişme olduğu,

►Tasarının kanunlaşması halinde büyükşehir il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlara
hâlihazırda büyükşehir il merkezinde yaşamakta olan kent sakinlerinin ödemekle yükümlü oldukları
ruhsat harcı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, atık su bedeli gibi payların ağır külfet niteliğinde
olduğu,
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►Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 5’inci maddesinde yerel yönetim sınırlarının
değiştirilmesi için mümkünse söz konusu bölgede yaşayan yerel topluluklara referandum yoluyla
danışılarak değişikliklerin yapılması hükmünün yer aldığı, ülkemizin taraf olduğu uluslararası
anlaşma ve şartların, Anayasanın 90’ıncı maddesi uyarınca mevzuatımızdaki yerinin de göz önünde
bulundurulması gerektiği, 

►Nüfus kriterini taşımamasına rağmen kamu hizmetlerin yerel bölgelere etkin, planlı bir şekilde
ulaştırılması bakımından bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin de büyükşehir olma şartları
arasında değerlendirilmesi gerektiği, 

►Hizmetlerin etkin, verimli ve adaletli bir şekilde ulaştırılması bakımından iller ve ilçelerin
gelişme eğilimleri göz önünde bulundurularak bu birimlerin ihtiyaç ve zaruretlerine cevap verecek
il ve ilçe kurulma taleplerinin de kapsam dâhiline alınmasının uygun olacağı,

►Tasarı ile belediyelerin yetkilerinin genişletilmesi ve mali özerkliklerinde değişikliklerin
öngörülmesi hususlarında olduğu gibi oluşturulması öngörülen yeni sistemin ekolojik bakımdan da
muğlaklıkların var olduğu ve bu hususların yeniden değerlendirilmesi gerektiği,

►Tasarı ile köy tüzel kişilikleri konusunda kökten değişikliklerinin yapılması ile birlikte
doğrudan demokratik bir yolla görevleri başına gelen köy muhtarlarının ve köy arazilerinin korunması
ile görevli köy korucuların haklarının da bu düzenleme kapsamına alınmasının uygun olacağı, 

ifade edilmiştir.

Tasarının geneli üzerinde Hükümeti temsilen yapılan açıklamalarda;

►Ülkemizin idari sisteminin yeniden yapılanması amacıyla; 2004 yılında 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2005 yılında İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu,
Belediye Kanunu, 2008 yılında 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile mevzuatın yeniden düzenlendiği ve bu Tasarının da
bu mevzuat çalışmalarının devamı niteliğinde olduğu, 

►Tasarı ile, mevcut 16 büyükşehir belediyesinin sınırlarının il mülki sınırları ile örtüşmesi
sağlanmakla birlikte, nüfusu 750.000’in üzerindeki illerin sınırları yine il mülki sınırlar olmak üzere
büyükşehir belediyelerine dönüştürülmelerinin öngörüldüğü,

►Büyükşehirlerde bulunmakta olan il özel idareleri, belde belediyeleri ve orman köyleri de
dâhil olmak üzere köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırıldığı ve yeni kurulan onüç büyükşehir
belediyesinde toplam yirmidört yeni ilçenin kurulduğu,

►Yerel yönetimlerde ölçek ekonomilerinden yeterince faydalanılamaması nedeniyle meydana
gelen kaynak israfının önüne geçilmesinin yerel yönetimlerle ilgili kanunlarda değişikliğe gidilmesini
gerekli kıldığı,

►Tasarının kanunlaşması halinde yürürlüğe girme tarihinin ilk mahalli seçimleri olarak
belirlendiği ve mevcut il ve ilçe belediyelerinin de hâlihazırdaki statülerini ilk mahalli idareler
seçimine kadar sürdüreceği, 

►Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerin; taşınır ve taşınmazların
aktarılması ile personel istihdam rejimlerinin düzenlendiği, bu birimlerin borçlandırılmalarının
sınırlandırıldığı,
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►Tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerde hâlihazırda istihdam edilmekte
olan personelin öncelikle yeni kurulacak belediyelerde, ihtiyaç fazlası olması durumunda ise Devlet
personel Başkanlığınca istihdam edilmesiyle muhtemel hak kayıplarının önüne geçileceği,

►Tasarının kanunlaşması halinde, sayısı yirmi dokuza çıkacak büyükşehir belediyeleri içindeki
1023 beldenin kaldırılmış olacağı, 

►31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla resmi nüfus sayımı sonuçlarına göre büyükşehir belediyesine
dönüştürülmemiş elli iki ilde nüfusu iki binin altında olan 559 belde belediyesinin tüzel kişiliğinin
kaldırılmış olacağı,

►Büyükşehir belediyelerinin il mülki sınırları olması sebebiyle 6.430 köyün mahalleye
dönüştürülmek suretiyle, 9.652 orman köyünün ise tüzel kişiliğinin kaldırıldığı ve böylelikle tüzel
kişiliği sona erdirilen toplam 16.082 köy ve orman köyünün bulunduğu,

►Yeni kurulacak büyükşehir belediyeleri ile birlikte toplamda yirmi dokuz büyükşehir
belediyesi içinde kurulacak olan yirmi dört yeni ilçe, mevcut büyükşehir belediyeleri içindeki yüz kırk
üç ilçe, düzenleme ile büyükşehir ilçesine dönüştürülecek ve halihazırda büyükşehir belediyesi
sınırları içindeki üç yüz otuz üç ilçe ile birlikte toplamda yirmi dokuz büyükşehir belediyesi sınırları
içinde beş yüz ilçenin mevcut olacağı,

►Büyükşehir belediyesine dönüştürülecek on üç ilin halihazırda yüz altmış altı ilçesinin
bulunduğu ve bu illerin toplam nüfuslarının 9.215.850 olduğu ve bu verinin, yeni kurulacak
büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerinin nüfusuna ilişkin yol gösterici nitelikte olduğu, 

►Tasarının kanunlaşması halinde toplam yirmi dokuz büyükşehir belediyesi, beş yüz büyükşehir
ilçe belediyesi, elli iki il belediyesi ve elli iki ilde dört yüz on altı ilçe belediyesi, üç yüz doksan beş
belde belediyesi ve toplamda 1.392 belde olmak üzere, ilçe, il ve büyükşehir belediyesi ile elli iki il
özel idaresinden müteşekkil bir yerel yönetim sisteminin oluşturulmuş olacağı, 

►Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Manisa, Muğla, Tekirdağ,
Trabzon, Şanlıurfa ve Van il belediyelerinin ilk mahalli idareler seçimi ile birlikte büyükşehir
belediyesine dönüştürüldüğü,

►Büyükşehre dönüştürülmesi öngörülen on üç ilin toplam merkez ilçe nüfusunun 4.899.658
kişi olup, bu illerde yirmi dört yeni kurulacak ilçenin olduğu, 

►Kapatılan il özel idareleri, belediyeler ve köylere ait menkul, gayrimenkuller ve personelin
ilgisine göre bakanlıklar, bağlı kuruluşlara, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerine devredildiği, 

►Belediyelerin mabetlere indirimli veya ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu sağlanmasının
düzenlendiği,

►Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerinde olan kadınlar ve çocuklar için konuk
evleri açma zorunluluğunun getirildiği ve bu bakımdan mevcut 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
14’üncü maddesinin (a) bendinde kadınlar ve çocuklar için konuk evi açma koşulunun nüfus kriterini
yükseltmekle birlikte bunu bir zorunluluk haline dönüştürmenin olumlu yönde bir gelişme olduğu, 

►2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanunda öngörülen değişiklikle birlikte muhtar ve azaların isimlerinin muhtar seçimlerinde aynı oy
pusulasına yazılacağı,
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►Köyden mahalleye dönüştürülecek yerlerde her türlü harç, çevre ve temizlik, emlak vergisi,
katılım payı gibi yükümlülüklerden beş yıl süreyle bu vatandaşların muaf tutulduğu, bu yerlerde
mevcut yapı stoklarının ruhsatlı hale getirildiği,

►Köyden mahalleye dönüştürülecek yerlerde içme suyu ücretinin en düşük tarifenin %25’ini
geçmeyecek şekilde düzenlemeye gidildiği,

►Tüzel kişiliğinin kaldırılarak mahalleye dönüşen köy ve beldelerin mera, yaylak ve kışlak
gibi haklarının aynen muhafaza edildiği,

►Anayasanın 170’inci maddesinde de belirtilen orman köylerinin ve köylüsünün haklarının
aynen korunduğu,

►Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde ticari amaç dışındaki inşa edilen yapılar için “Tip Proje”
uygulamasının getirilerek proje bedeli gibi ek külfetlerinin engellenmiş olduğu,

►Büyükşehir Belediyesi içinde toplanan Genel Bütçe Vergi Gelirleri büyükşehir belediyesi payı
olarak % 5 oranındaki payın %6 oranına çıkarıldığı ve bunun yerel yönetimlere verilen önemin en
açık bir ispatı niteliğinde olduğu, 

►Hâlihazırda pay dağıtımında yüzölçümü kriteri bir ölçüt olarak dikkate alınmazken, Tasarı
ile büyükşehir belediyelerinin daha geniş bir alana hizmet sunmasını sağlamak için büyükşehir ilçe
belediyelerinin gelirleri arttırılmakla birlikte yüzölçümünün de bir ölçüt olarak benimsendiği, 

►Tasarı ile Afet ve Acil Yardım Hizmetlerini yürütmek, hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini
arttırmak, hizmetteki aksamalara engel olmak ve denetim alanındaki boşluğu doldurmak amacıyla
yeni oluşturulacak büyükşehir belediyeleri ile birlikte toplam yirmi dokuz ilde valilik bünyesinde
Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarının kurulduğu,  

►Kocaeli ve İstanbul’daki büyükşehir uygulamaları kapsamında büyükşehir sınırları içindeki
orman köylülerinin haklarını korumak için benimsenmiş olan hakların korunması yaklaşımının bu
düzenleme ile mahalleye dönüşecek orman köyleri de için de aynen benimsendiği, 

►Köy tüzel kişiliklerinin sayısının 18.201’e düşeceği ancak mahalle muhtarlığı sayısının artarak
33.000’e ulaşacağı,

ifade edilmiştir. 
Komisyonumuz, Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde bir alt komisyon

kurulmasını ve üyelerinin; Sinop Milletvekili Mehmet ERSOY, Niğde Milletvekili Alpaslan
KAVAKLIOĞLU, Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik UZUN, Zonguldak Milletvekili Özcan
ULUPINAR, Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU, İzmir Milletvekili Birgül
AYMAN GÜLER ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER’den oluşmasını kararlaştırmıştır. 

Sinop Milletvekili Mehmet ERSOY’u başkanlığa seçerek çalışmalarına başlayan Alt Komisyon,
raporunu 13/10/2012 tarihinde Komisyonumuza sunmuştur.

Bu defa Komisyonumuz, 14/10/2012, 15/10/2012, 16/10/2012, 17/10/2012, 18/10/2012,
19/10/2012, 20/10/2012 ve 21/10/2012 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarda, Alt Komisyon
tarafından tanzim edilen rapor ve metin üzerinden görüşmelere devam etmiştir. İçişleri Komisyonu
Başkanı ve Mardin Milletvekili Muammer GÜLER başkanlığında gerçekleştirilen görüşmelere;
İçişleri, Adalet, Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile Türkiye İstatistik Kurumu, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği,
Türkiye Muhtarlar Federasyonu ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu temsilcileri katılmıştır.
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Alt Komisyon raporunun geneli üzerindeki görüşmelerde;

►Büyükşehir belediye sınırlarının il sınırları olması, köy ve büyükşehir belediye sınırları içinde
kalan belde belediyelerinin tüzel kişililerinin kaldırılması ile birlikte büyükşehir belediye sınırları
dışında ve nüfusu iki binin alında beldelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması doğrultusundaki
düzenlemelerin aynen kabul edildiği,

►Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezinin İçişleri Bakanlığına bağlı, genel idare içinde bir
Başkanlığa dönüştürülmesinin uygun görüldüğü,

►Sayısı yirmi dört olarak belirtilmiş olan ilçe sayısının Balıkesir’de kurulması öngörülen
Altınoluk ilçesinin Tasarı metninden çıkarılması ile birlikte sayısı yirmi üçe inmiş olduğu,

►Yerel halkın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yerel yönetimler özerklik şartına uygun
olacak şekilde köy tüzel kişiliklerinin ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin önemli olduğu,

►Turistik, tarihi ve kültürel özellikleri bakımından ülkemiz için önemli konumda bulunan belde
belediyelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılması suretiyle bu yerleşim yerlerinin gelişmesine olumsuz
etki yapabileceği,

►Köyün yerel yönetim birimi olması sebebiyle birçok bakımdan tüzel kişiliğe sahip olması
sayesinde sahip olduğu hak ve yetkilerin tüzel kişiliği olmayan ve bu sebeple de bu kişiliğin getirdiği
hak ve yetkilerden mahrum olan mahalle birimine dönüştürülmesinin olumsuz yönde bir gelişme
olarak görüldüğü,

►Ülkemizde “Hereke Halı” nın dünya çapında tanınan bir marka değeri altında üretim
gerçekleştirdiği ve bunun gibi özel coğrafi alanların da iktisadi ve kültürel değeri göz önünde
bulundurularak tüzel kişiliğinin korunmasının önem taşıdığı ve bu bakımdan yeni idari yapılanmada
bu hususların dikkate alınması gerektiği,

►Mevcut düzende belediye sınırları içinde güvenlik hizmetlerinin polis örgütlenmesiyle, kırsal
alanda ise jandarma eliyle yerine getirilmesi uygulanmasının Tasarı’nın kanunlaşması halinde ne
şekilde uygulanacağı konusundaki muğlaklığın giderilmesi gerektiği,

►3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile büyükşehir belediyelerinin hukuki statülerinde planlı ve
etkin düzenlemeler yapılmış olup büyükşehir belediyelerinin Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illere
kamu gelirlerinden pay verilerek imar durumlarında da iyileşmenin sağlandığı,

►Tasarı ile kurulması öngörülen Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile acil afet ve yardım
hizmetlerinin yanısıra taşradaki yatırımlar arasında eşgüdüm sağlanması, temsil, tören gibi protokol
hizmetlerin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve denetlenmesi
konularında yetkilendirildiği,

►Nüfusu iki binin altında olan belediyelerin hizmet üretme yeteneklerini kaybettikleri ve borç
yükü ile karşı karşıya oldukları için kapatılmalarının yerinde bir düzenleme olduğu,

►İllerde, il genel meclislerinin kardırılması ile birlikte ikili yapının sona erdirilerek illerde imar
bütünlüğü, kaynak alma ve kullanma bakımında optimal büyüklüğe ulaşılmış olacağı,

►Yeni düzenlemedeki idari yapılanmada il merkezlerinin bir cazibe merkezi haline
dönüştürülmesi sonucu nüfusun artacağı ve bunun büyükşehirlerin yükünü arttıracağı,
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Alt Komisyon raporunun geneli üzerindeki görüşmeler Hükümeti temsilen yapılan
açıklamalarda;

►Tasarının, yerel yönetim reformu çerçevesinde kamu yönetiminin etkinliği ve vatandaş
ihtiyaçlarına cevap verilebilirliğini arttırma bakımından önemli bir adım niteliğinde olduğu,

►Nüfusu elli, yüz gibi çok az olan köylere hizmet götürme konusunda yaşanan zorluklar ve
hizmet götürme maliyetlerinin yüksekliği de dikkate alınarak yeni mahalle ihdasında beş yüz nüfus
kriterinin benimsendiği,

►İçişleri Bakanlığı tarafından köy korucularının statülerini de içerecek şekilde Köy Kanunu
Tasarısı hazırlık çalışmalarının devam edilmekte olduğu,

►Mevcut köy ve mahallelerin kapatılmasına yönelik bir yaklaşımın mevcut olmadığı, Köy
Kanunu Tasarısı’nda yeni köy ihdasına yönelik bir nüfus kriterinin de öngörülmesi yönünde bir
yaklaşımın olduğu,

►Köy ve büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan belde belediyelerinin ve belediye
sınırları dışında kalan nüfusu iki binin altında olan beldelerin tüzel kişiliklerinin kaldırıldığı,

►Türkiye’nin son yıllarda ulaştırma ve haberleşme altyapısı bakımından kaydettiği ivme de
göz önünde bulundurularak hizmetlerin üretilmesi ve ulaştırılmasında mahalle ölçeğinden büyükşehir
ölçeğine taşınmasının mümkün görüldüğü,

►Tasarıda ilk haliyle özel bütçeli tüzel kişiliğe sahip Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Merkezi’nin Alt Komisyon çalışmaları neticesinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde genel idare içinde
tanımlanan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adı altında yapılandırmanın uygun görüldüğü,

►Alt Komisyonda kabul edilen metin ile sayısı 29’a yükselecek olan büyükşehirlerde 16082 köy
ve 1023 belde belediyesinin kapatılacağı, diğer illerde de nüfusu 2000’in altına düşen 559 belde
belediyesinin kapatılacağı, 

ifade edilmiştir.

Alt Komisyon Raporunun tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde Alt Komisyon Metninin
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Komisyonumuzca Alt Komisyon metninin;

1’inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

2’nci maddesinin;

- Yedinci fıkrası, coğrafi bütünlük ve hizmetlerin daha verimli sunulabilmesi amacıyla Defne
ilçesine bağlanan Gazi mahallesinin Antakya ilçesine bağlanmasını teminen, bu fıkraya ekli (6) sayılı
listede yer alan Antakya il belediyesine bağlı Gazi mahallesinin listeden çıkartılarak altıncı fıkraya
ekli (5) sayılı listeye eklenmesi ve Samandağ ilçesi Karaçay bucağına bağlı Çökek, Özengili,
Hüseyinli ve Çınarlı köylerinin yedinci fıkraya ekli (6) sayılı listeye eklenmesi suretiyle,

- Onbirinci fıkrası, ilçe sınırlarının değiştirilmesinde öncelikli işleminin ilçe sınırlarına dahil
olma, ikinci işlemin ise dahil olunulan ilçenin belediyesine katılma olduğundan hareketle alınan
redaksiyon yetkisi kapsamında fıkrada geçen “Yeşilyurt İlçe Belediyesine katılmıştır.” ibaresi
“Yeşilyurt ilçe sınırlarına dahil edilerek Yeşilyurt Belediyesine katılmıştır.” şeklide değiştirilmek
suretiyle,
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- Onikinci fıkrasında geçen “Battalgazi İlçe Belediyesine katılmıştır.” ibaresi yukarıda belirtilen
gerekçe ile alınan redaksiyon yetkisi kapsamında “Battalgazi ilçe sınırlarına dahil edilerek Battalgazi
Belediyesine katılmıştır.” şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

- Yirmibeşinci fıkrasında geçen “yer alan” ibaresi redaksiyon yetkisi kapsamında “belirtilen
Çorlu Belediyesinin mahalleleri” şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

- Yirmialtıncı fıkrasında ve Tasarıya ekli (25) sayılı listede geçen “Yavuzselim” ibareleri,
Trabzon merkezinin isminin eskiden beri Ortahisar olarak anılması ve tarihi özellikleri sebebiyle
“Ortahisar” olarak değiştirilmesi suretiyle,

- İstanbul ili Arnavutköy ilçesine bağlı “Nakkaş ve Bahşayış” mahalleleri ile Büyükçekmece
ilçesine bağlı “Muratbey” mahallesinin, Çatalca ilçesine yakın olması ve mevcut bağlı oldukları
ilçelere uzaklıkları sebebiyle bu mahallelerin İstanbul ili Çatalca ilçesine bağlanmalarını teminen
yeni otuzbeşinci fıkranın eklenmesi suretiyle, 

- İstanbul ilinde, Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Şişli ilçesine bağlı olmalarına rağmen,
bu mahalleler ile bağlı bulundukları ilçe arasında Kağıthane ilçesi yer almaktadır. Bu mahallelerin
Sarıyer ilçesine daha yakın olmaları dikkate alınarak Sarıyer ilçesine bağlanmalarını teminen yeni
otuzaltıncı fıkranın eklenmesi suretiyle,

kabul edilmiştir.

3’üncü maddesinin;

- Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerine yapılan şartlı
bağışların, bağışın amaçları doğrultusunda kullanılmalarını teminen yeni üçüncü fıkranın eklenmesi
ve eklenen bu fıkranın ihdas amacının açıklığa kavuşturulması amacıyla alınan redaksiyon yetkisi
kapsamında “bu taşınır ve taşınmazların” ibaresinden sonra gelen “amacına yönelik” ibaresinin
“bağış amacına uygun” şeklinde değiştirilmesi ve diğer fıkraların da buna göre teselsül ettirilmesi
suretiyle,

- Teselsül ettirilmiş beşinci fıkrasının madde içerisinde sistematiği sağlamak amacıyla maddenin
son fıkrası olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Yedinci ve sekizinci fıkraları ile getirilen düzenlemenin münhasıran il özel idarelerinin tüzel
kişiliğinin kaldırıldığı illerde uygulanacağının tereddüde mahal vermeyecek şekilde vurgulanmasını
teminen, bu fıkraların başına “İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde,” ibarelerinin
eklenmesi, sadece valiliklerce verilen idari para cezaları ile teminat iratlarının sekizinci fıkra
kapsamında değerlendirilmesini teminen fıkrada geçen, “elde edilen gelirler,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ile valiliklerce uygulanan” ibaresinin eklenmesi suretiyle,

kabul edilmiştir.

Tasarı metninde fıkralar halinde düzenlenmiş hususların, Genel Kurulda maddelerin görüşülme
usulüne uygun olarak ayrı maddeler halinde düzenlenmesi, kanun yapım tekniğine uygun olarak
sistematiğin sağlanması amacıyla Komisyon Başkanlığına verilen redaksiyon yetkisi kapsamında;

4’üncü maddesinin;

- Birinci fıkrası 4’üncü madde olarak,

- İkinci fıkrası 5’inci madde olarak,

- Üçüncü fıkrası 6’ncı madde olarak,
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- Beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci, onikinci ve yirminci fıkraları 7’nci
madde olarak,

- Onüçüncü fıkrası, işletme hakkı olmayan haberleşme altyapısının yapılmasının belediyeler
tarafından istenilmemesi nedeniyle metinden çıkarılması suretiyle,

- Yirmibirinci fıkrası, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun tüm illerde kurulu
bulunan ulaşım sektörü ile odaların mesleki üst kuruluşu olduğu, Federasyona bağlı odaların, illerde
ulaşım sektörünün tamamını temsil eden, sektörün tüm sorunlarına muhatap olan meslek ve ihtisas
odaları olduğu, bu odaların Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin doğal üyesi olmalarında ve oy
kullanma hakkının tanınmasında temsilde adalet ilkesi gereği hukuki yarar olduğundan hareketle
değiştirilmesi suretiyle 8’inci madde olarak,

- Yirmikinci fıkrası 9’uncu madde olarak,

- Yirmiüçüncü fıkrası 10’uncu madde olarak,

- Yirmidördüncü fıkrası, ilçe belediyelerinin otoparklarla ilgili olarak tahsil edilen gelirlerin belli
bir süre içinde büyükşehir belediyelerine aktarılmasını teminen “imar mevzuatı uyarınca belediyelerin
otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “tahsil tarihinden itibaren
kırkbeş gün içinde” ibaresinin eklenmesi suretiyle 11’inci madde olarak,

- Ondördüncü, onbeşinci, onyedinci, onsekizinci ve ondokuzuncu fıkraları 12’nci madde olarak,

- Dördüncü, altıncı ve onaltıncı fıkraları 13’üncü madde olarak,

- Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için yeni
kurulacak beldenin nüfusunun en az 50.000 olması şartının 20.000’e çekilmesi amacıyla maddeye
eklenen yeni yirmibeşinci fıkra, 14’üncü madde olarak,

- Yirmibeşinci fıkrası, 15’inci madde olarak,

- Yirmialtıncı fıkrası, 16’ncı madde olarak,

- Yirmiyedinci fıkrası, 17’nci madde olarak,

- Yirmisekizinci fıkrası, elektronik haberleşme alt yapısı tesisleriyle ilgili olarak gerek 5809
sayılı Kanun ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, gerekse 655 sayılı KHK ile Bakanlığa
düzenleme yapma yetkisinin tanınmış olduğu, bu yetki çerçevesinde başta baz istasyonları olmak
üzere elektronik haberleşme alt yapısıyla ilgili olarak 5809 sayılı Kanun’a ve 655 sayılı KHK’ya atıf
yapılmasını teminen değiştirilmesi, ayrıca yer seçim belgesi müessesesinin ihdas edilmesi suretiyle
belediyelerin kent ve yapı estetiğiyle hizmet gerekleri çerçevesinde alt yapı kurulumuna ilişkin süreçte
yetkilerinin belirgin hale getirilmesi amacıyla 5393 sayılı Kanun’un 15’inci maddesine birinci
fıkradan sonra gelmek üzere yeni bir fıkranın eklenmesi suretiyle 18’inci madde olarak, 

- Yirmidokuzuncu, otuzuncu, otuzbirinci, otuzikinci, otuzüçüncü, otuzdördüncü ve otuzbeşinci
fıkraları, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25’inci maddeler olarak, 

- Otuzaltıncı ve otuzyedinci fıkraları 26’ncı madde olarak,

- Otuzsekizinci fıkrası 27’nci madde olarak,  

- Otuzdokuzuncu ve kırkıncı fıkraları, 28’inci madde olarak, 

- Kırkbirinci ve kırkikinci fıkraları, 29’uncu madde olarak, 
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- Kırküçüncü fıkrası, uygulamada oluşacak tereddütlerin önüne geçilmesini teminen
değiştirilmesi suretiyle 30’uncu madde olarak,

- Kırkdört ve kırkbeşinci fıkraları, 31’inci madde olarak,

- Kırkaltıncı fıkrası 32’nci madde olarak,

- Kırksekizinci fıkrası, 33’üncü madde olarak,

- İl özel idaresi kapanan illerde kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev
ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın bütçesine ilaveten bunlar
için de ödenek ayrılmasını teminen Tasarının kırkyedinci fıkrası ile ihdas edilen 28/A maddesinin
dördüncü fıkrasının sonuna, “Maliye Bakanlığı’nca, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının
görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek
konulur.” cümlesinin eklenmesi suretiyle 34’üncü madde olarak,

- Tüm il özel idarelerinin üye olduğu Vilayetler Hizmet Birliği’nin merkezinin Ankara ili olduğu
ve Kanunun yürürlükteki hükmüne göre birlik başkanının, merkezin bulunduğu ilin valisi olduğu,
ancak Ankara İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliği kaldırılacak 29 il özel idaresi arasında olduğundan
hareketle, 5355 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi
amacıyla yeni ihdas edilen kırkdokuzuncu fıkrası 35’inci madde olarak,

kabul edilmiştir. 

Geçici 1’inci maddesinin;

- Onbeşinci fıkrasının ilk cümlesindeki “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 24/4/1930
tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246 ncı maddesi hükmü uygulanmaz ve”  hükmü,
Tasarının 3’üncü maddesinde düzenlenmiş olduğundan hareketle metinden çıkarılması suretiyle ve alınan
redaksiyon yetkisi kapsamında Tasarıda kavram ve dil birliğinin sağlanmasını teminen “Bu Kanuna göre
tüzel kişiliği kaldırılan köylerde,” ibaresinin fıkranın başına eklenmesi suretiyle, 

- Ondokuzuncu fıkrasında geçen, “Bu Kanunla kurulan ilçelerin” ibaresinden sonra gelmek
üzere, özel idarelerin kapandığı illerde kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının
ihtiyacı olan personel kadrolarının ihdas edilmesini teminen “ve yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıklarının” ibaresinin eklenmesi ve bu fıkraya bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra
teşkilat cetvelinde yer alan “Tapu Sicil Müdürü” unvanının redaksiyona tabi tutulmak suretiyle “Tapu
Müdürü” şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

- Yirmiüçüncü fıkrası, bu Tasarıyla gerçekleşecek olan katılımlar sonucu mülki sınırlarda
meydana gelen değişikliklerin düzenlenmesini teminen “büyükşehir belediye sınırının ilin mülki
sınırlarına genişletilmesine,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “ mülki sınır değişikliği yapılmasına
ve” ibaresinin eklenmesi suretiyle,

kabul edilmiştir.

Geçici 2’nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yürürlük maddesi, Tasarı metninde yapılan değişiklikler kapsamında redaksiyona tabi tutulmak
suretiyle 36’ncı madde olarak kabul edilmiştir.

Yürütme maddesi, 37’nci madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarının tümü Komisyon üyelerimizin oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında tam tutanak tutulmuştur.
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Tasarı, kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda, kanun yapım
tekniğine uygunluğun, kavram ve dil birliğinin sağlanması, fıkralar halinde düzenlenmiş hususların
Genel Kurulda maddelerin görüşülme usulüne uygun olarak ayrı maddeler olarak düzenlenmesi
amacıyla Komisyon Başkanlığımıza verilen yetki kapsamında redaksiyona tabi tutulmuştur.

Komisyon üyelerimizden İstanbul Milletvekili Hüseyin BÜRGE, Niğde Milletvekili Alpaslan
KAVAKLIOĞLU, Zonguldak Milletvekili Özcan ULUPINAR ve Sinop Milletvekili Mehmet
ERSOY, İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca Genel Kurulda İçişleri Komisyonunu temsil etmek
üzere bu konuda özel sözcü olarak seçilmişlerdir.

Muhalefet şerhlerinin Komisyon Başkanlığımıza ulaştırılması hususunda İçtüzüğün 42’nci
maddesi uyarınca 31 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar makul bir süre verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Muammer Güler Feyzullah Kıyıklık Hüseyin Bürge
Mardin İstanbul İstanbul

Kâtip Üye Üye

Gülay Samancı Namık Havutça Cuma İçten
Konya Balıkesir Diyarbakır

(Muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye Üye

Sermin Balık Enver Erdem Muharrem Işık
Elazığ Elazığ Erzincan

(Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye Üye

Ali Serindağ Celal Dinçer Sırrı Süreyya Önder
Gaziantep İstanbul İstanbul

(Muhalefet şerhim eklidir) (Muhalefet şerhimiz vardır) (İmzada bulunamadı)

(Muhalefet şerhim eklidir)

Üye Üye Üye

İlhan İşbilen Mehmet Siyam Kesimoğlu Muzaffer Aslan
İzmir Kırklareli Kırşehir

(İmzada bulunamadı)

(Muhalefet şerhim eklidir)

Üye Üye Üye

Mustafa Akış Ahmet Tevfik Uzun Mehmet Erdoğan
Konya Mersin Muğla

(Muhalefet şerhim vardır)
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Üye Üye Üye

Alpaslan Kavaklıoğlu Hasan Hüseyin Türkoğlu Mehmet Ersoy
Niğde Osmaniye Sinop

(Muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye Üye

Ali Turan Mehmet Emin Dindar Özcan Ulupınar
Sivas Şırnak Zonguldak

Üye

Birgül Ayman Güler
İzmir

(Muhalefet şerhim vardır)
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MUHALEFET ŞERHİ
Bakanlar Kurulu tarafından 3 Ekim 2012 günü kararlaştırılarak 8 Ekim 2012 günü TBMM

Başkanlığı’na sunulan “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ve gerekçesi, 10 Ekim 2012 günü
İçişleri Komisyonu’nda, 11-13 Ekim 2012 günleri İçişleri Altkomisyonu’nda görüşülmüştür. 

Tasarı’nın adı, Altkomisyon’da Hükümet önerisi ile değiştirilmiştir. 1/690 esas ve 13/10/2012
tarihli metnin adı “Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiüç İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”dır.  14 – 21 Ekim
günleri arasında yine İçişleri Komisyonu’nda görüşülmüştür. Bu, 2’si yürürlük-yürütme olmak üzere
6 ana madde ile 2 geçici maddelik ve toplam (81) sayfa numaralı bir metindir. 

Komisyon çalışmaları sırasında, Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyelerince verilen 100’den
fazla önergenin tamamı reddedilmiş, Komisyon çalışmaları, Tasarı’nın iktidar partisi
milletvekillerince kabul edilmesiyle tamamlanmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi, aşağıda açıklanan gerekçelerle Tasarı’ya karşıdır. 

Metin beş ana bölümden oluşmaktadır. “Tasarı’nın Hazırlık ve Görüşme Sorunları” başlıklı ilk
bölümünde, Tasarı’nın hazırlanma ve görüşülmesiyle ilgili demokratik ilkelerle TBMM İçtüzüğü
kurallarına uygunluk bakımından 7 sorun belirlenmiştir. İkinci başlıkta “Tasarı’nın Genel Yapısı”
hakkında özet bilgiler verilmiştir. Üçüncü başlık “Tasarı’nın Bilimsel ve Hukuksal Bakımdan
İncelemesi”ni 9 alt başlıkta ayrı ayrı ele almaktadır. Dördüncü başlık, “Tasarı’nın Siyasal Bakımdan
Değerlendirmesi”ni bölgeselleşmek, yerel yönetimleri yok etmek, rant talanını genişletmek temalı
3 ayrı alt başlıkta yapmaktadır. Karşı oy yazısı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin konuyla ilgili önerilerini
sunan bir “Genel Sonuç” başlığı ile sona ermektedir. 

I. TASARI’NIN HAZIRLIK ve GÖRÜŞME SORUNLARI
I.1. Tasarı kamuoyunun ve ilgili kesimlerin görüşlerine sunulmamıştır. 
Tasarı, hakkında çeşitli söylentiler dolaşan bir metin olmuş, ancak Hükümet tarafından kamuoyu

görüşüne açılmamıştır. Komisyon çalışmaları sırasında, Tasarı ile ilgili olarak AKP tarafından çeşitli
yerlerde yalnızca partili kimselerin katıldığı beş kapalı çalıştay yapıldığı bilgisi alınmıştır. Ancak bu
çalışmalar da Taslak üzerinde değil, Taslak hazırlığı ile ilgilidir. Bu nedenle görüşülen metin,
kamuoyuna sunularak tartışılmış bir metin olmadığı gibi, hazırlayanların ‘parti’sine de sunulmamıştır. 

I.2. İçişleri Komisyonu’na getirilen metin gerçekte bir Tasarı değil Taslak’tır.  
Bilindiği gibi Taslak, yasaların Hükümet kararına kadar geçen süredeki adı, Tasarı ise TBMM

Başkanlığı’na sunulduğunda kazandığı sıfattır. Görüşülen metin için diğer bakanlık ve kamu
kuruluşlarının yazılı görüşlerine sunulmamış, kamu yönetimi kurumlarının gerekli katkıları
alınmamıştır. Bu durum, Hükümet tarafının Altkomisyon çalışmaları sırasında 27 önerge vererek
metnin içeriğine de etki eden değişiklikler yapması ile kanıtlanmıştır. 

I.3. İçişleri Komisyonu tek komisyon olarak çalıştırılmıştır.
TBMM Başkanlığı, Tasarı’nın tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu, ana komisyon

olarak İçişleri Komisyonu tarafından görüşülmesini kararlaştırmıştır. İçtüzük gereğince ana komisyon
çalışmalarının, makul süre içinde tamamlanacak tali komisyon raporunu da temel alarak yürütmesi
gerekir. Ana komisyonda dile getirilen bu durum karşısında Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan “işlerin
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yoğunluğu nedeniyle görevin yapılamayacağı yazısı” getirilmiştir. Daha sonra öğrenildiği üzere, söz
konusu Komisyon Başkanlığı’nca belirtilen bu gerekçe gerçek dışıdır; görüşmeyi mümkün kılmaktan
çıkaracak bir iş takvimi söz konusu değildir. Oysa Tasarı, Maliye Bakanlığı temsilcilerinin verdiği
bilgiye göre, bütçeye aylık 250 milyon TL yılda toplam 3 milyar TL ek maliyet getirme özelliğine
sahiptir. Yönetimler arası mali paylaşım sisteminin ilkelerine ve oranlarına ilişkin değerlendirilmeye
muhtaç değişiklikler getirmektedir. 

I.4. Tasarı Anayasa Komisyonu’nun incelemesine açılmamıştır. 
İçişleri Komisyonu’nda, Tasarı’nın içeriği nedeniyle Anayasa’ya aykırılıklar taşıdığı, bu nedenle

Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi isteği gündeme getirilmişse de, bu ısrarlı istem Başkanlık
Divanı’nca dikkate alınmamıştır. 

I.5. İçişleri Komisyonu gerekçesiz olarak ağır zaman baskısı altında çalıştırılmıştır. 
Tek komisyon olarak çalışan İçişleri Komisyonu’nda, partilere metin üzerinde görüşme ve

hazırlanma süresi tanınmamıştır. Komisyon, Tasarı’yı TBMM Başkanlığı’na (8 Ekim 2012)
sunulduktan sonra 48 saatlik bekleme süresinin hemen sonunda 10 Ekim 2012 günü görüşmek
zorunda bırakılmıştır. Birinci gün 12 saatlik çalışma süresi sonunda Altkomisyon oluşturma kararı
verilmiş, Altkomisyon iki gün 12 saat, bir gün 18 saatlik mesaiye zorlanmıştır. Altkomisyon 13 Ekim
2012 Cumartesi sabahı 05.00’te tamamlanmış, Komisyon 14 Ekim Pazar günü saat 14.00’te
toplantıya çağırılmıştır. Altkomisyon muhalefet şerhi yazıları için zaman verilmemiş; çoğaltma
Komisyon üyelerine toplantıya geldikleri anda ve muhalefet şerhleri tutanağa birleştirilmeksizin
eksik biçimde sunulmuştur. Anakomisyonun sonraki görüşmeleri de benzer bir zaman baskısı altına
alınmış, çalışmalar TBMM 18 Ekim 2012 günü tatile girmesine karşın 21 Ekim 2012 Pazar akşamı
geç saatlere kadar sürdürülmüştür.  

İçtüzüğe şeklen uyan, ancak ruhunu derin biçimde zedeleyen bu tarz, Hükümet temsilcilerinin
her türlü oylamayı kendi oylarıyla istedikleri gibi sonuçlandırma olanağına sahip bulunmaları
nedeniyle her türlü uyarıya karşın, görüşmelerin sonuna kadar terk edilmemiştir. 

I.6. İktidar partisi temsilcileri açıklama, savunma ve tartışmadan kaçınmışlardır. 
İçişleri Komisyonu’nun 16 üyesinden 9 – 12’si görüşmelere katılmış, hazır bulunanlar Tasarı

üzerine bilgi, görüş, eleştiri, savunma yapmaktan ısrarla uzak durmuşlardır. Çalışmalar muhalefet
partilerinden milletvekillerinin açıklama, görüş, eleştirileriyle sürdürülmüştür. Bu durum, yasama
görevi ihmali olarak değerlendirilmiş ve tutanaklardan görüleceği gibi pek çok kez dile getirilerek
Yüce Meclis’in saygınlığını korumak ve yükseltmek adına tarafımızdan ağır biçimde eleştirilmiştir.
Tasarı’nın sahibi iktidar partisinin milletvekillerinin büyük suskunluğu, Hükümet tarafından yasama
organının iradesine koyulmuş büyük ipotek olarak, parlamenter demokratik sistemin işlemez hale
getirildiğine kanıttır. 

I.7. Tasarı metni, yasa yazım kurallarına aykırı bir metindir. 
Tasarı, ikisi yürütme - yürürlük olmak üzere toplam 6 Madde ile 2 Geçici Madde’den oluşmakla

birlikte, ana metin 20 sayfa ve ekleriyle 81 sayfadır. Az sayıda maddenin bu kadar çok sayfayı
kapsaması, gerçekte hemen her biri ayrı bir madde olması gereken hükümlerin “fıkra” olarak
düzenlenmiş bulunmasından kaynaklanmaktadır. Tasarı’nın toplam 6 Maddesinde 131 “fıkra” yer
almaktadır. Yasama organının yasa yazım tekniğine açıkça aykırı olan bu düzenlemeye, maddeleri
esas alan Komisyon görüşmelerini “en kısa zamanda bitirme” amacı nedeniyle başvurulduğu açıktır.
Bu tercihin, TBMM Genel Kurul görüşmelerinde de varlığını sürdüreceği beklenmelidir. 1/690 esas
sayılı ve 13/10/2012 tarihli Tasarı, yasal metinlerde yerleşik hale gelmiş her türlü kuralı ihlal eden
yapısıyla, Hükümet’in yasama organı üzerindeki kabul edilemez ipoteğinin kanıtlarından biri olarak
tarihe geçmiştir. 
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II. TASARI’NIN GENEL YAPISI
İçişleri Komisyonu’nda görüşülen Tasarı, eklerinden başka, son ikisi yürürlük – yürütme olmak

üzere 6 Madde ve 2 Geçici Madde’den oluşmaktadır. 

Birinci madde 6 fıkralıdır; Tasarı’nın temelini oluşturmaktadır. Bu maddede büyükşehir
sayısı 29’a çıkarılmakta, tümü mülki sınırlar ile özdeş sınırlara kavuşturulmakta ve 29 il özel idaresi,
1582 belediye ile 16.082 köy tüzelkişiliği kaldırılmaktadır. 

İkinci Madde 34 fıkralıdır. Bu madde, yeni büyükşehir belediyesi yapılan 13 ili
ilgilendirmektedir. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,
Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van’da illerin merkezlerinde yeni ilçeler ve bu ilçelerde yeni
belediyeler kurularak ilçe sınırları belirlenmektedir. Bu illerdeki belde belediyeleri ve köyler mahalle
olarak ilçelere bağlanmaktadır. Yeni kurulan ilçelerin toplam sayısı 23’tür. Ekteki 1 – 25 numaralı
listeler bu maddeye bağlıdır. (25) numaralı liste, yeni ilçelerin yeni belediyelerinin listesidir. 

Üçüncü Madde 8 fıkralı “çeşitli hükümler”dir. Gerçekte dört farklı konu düzenlenmektedir. 
(1) Mahalleye dönüşen köyler için, ilçe belediyeleri ya da istekte bulunursa büyükşehir

belediyeleri, tip mimari projeler yapacaklardır. 

(2) Toplam 29 ilde, kaldırılan il özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları, ilgisine göre
merkezi ya da diğer yerel yönetim kuruluşlarına dağıtılacaktır. Fıkra 4’te bu görev İçişleri
Bakanlığı’na verilmiştir. 

(3) Kaldırılan 16.082 köydeki köy korucuları görevlerine aynen devam edecektir.

(4) Fıkra 5-8, taşocaklarıyla jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili yetkileri,
29 ilde, kaldırılan il özel idareleri yerine valiliklere devretmektedir.

Dördüncü Madde 48 fıkralı “değiştirilen hükümler”dir. Sıradan ve çok önemli hükümler
peş peşedir. 

Tasarının bu maddesinde toplam 10 yasada değişiklik yapılmaktadır. Bunlar 5216 Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 5253
sayılı Dernekler Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5779 sayılı Vergi Gelirlerinden Pay
Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2972 seçimler hakkında kanun; 5682 sayılı Pasaport
Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Kanunu’dur.

Başlıca değişiklikler şunlardır: 
(1) Birinci maddeye uygun olarak büyükşehir belediyesi tanımı, “mülki sınırlara sahip” olarak

değiştirilmektedir. (fk. 1/a); Büyükşehir belediyesi kurma tanımı tek ölçüte indirilmiştir: 750.000 il
nüfusu (fk. 2); İlçe belediye sınırı mülki sınır olmuştur. (fıkra 3)

(2) Büyükşehirler “mabet” yapımı bakımı yardımında yetkili kılınmıştır. (fıkra 9, 12, 27)

(3) Büyükşehirlere elektronik haberleşme altyapısı kurmak ve işletmek; ve istasyonlara yer
seçim belgesi vermek yetkisi (fıkra 13; 28)

(4) UKOME yeniden düzenlenerek şoförler odası tam üye yapılmıştır (fıkra 21)

(5) Yerel yönetimlerle oda-dernek-vakıf ilişkisi sınırlandırılmıştır. (fıkra 29) 

(6) Merkezden payların oranları ve dağılımı değiştirilmiştir. (fıkra 35 – 38)

(7) Yol, kanal, su harcamalarına katılma payı belediye meclisi takdirine bırakılmıştır. (fıkra 40-42) 
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(8) Vali ve büyükşehir belediye başkanlarına diplomatik, tüm diğer belediye başkanlarına yeşil
pasaport verilmektedir. (fıkra 45, 46)

(9) İl özel idaresinin organlarına ilişkin değişiklikler yapılmaktadır. (fıkra 30 - 34)

(10) İl özel idarelerinin kaldırıldığı 29 ilde valilikler bünyesinde “Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı” kurulmaktadır. (fıkra 48)

Geçici Madde 1, toplam 26 fıkra halinde devir teslim işlemlerini düzenlemektedir. 
Devir teslim işlemleri valinin başkanlığında bir komisyon kurularak yapılacaktır. Bu çerçevede

29 ilde kaldırılan belediye ve köylerin tasfiyesi; kaldırılan il özel idarelerinin tasfiyesi; büyükşehir
belediyelerinin kuruluşu ile ilgili personel, taşınmaz ve diğer mal varlıkları konuları düzenlenmiştir.  

Geçici Madde 2, büyükşehir dışındaki 52 ilde köye dönüştürülen belediyelerle ilgilidir. 
TÜİK 2011 Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçları’na göre nüfusu 2000’den az belediyeler köye

dönüştürülmektedir. Bunların toplam sayısı 559’dur. Bunlar Ek-27 sayılı listede sıralanmıştır.

III. TASARI’NIN BİLİMSEL ve HUKUKSAL BAKIMDAN İNCELENMESİ
Tasarı, başlığı bakımından Büyükşehirler ile ilgilidir; yerel yönetim alanını düzenlemektedir.

Ancak, Tasarı’da getirilen hükümler, yalnızca yerel yönetimlerle ilgili değildir. Tasarı bütün idare
örgütlenmesini köklü biçimde değiştirmektedir. 

Tasarı’nın başlıca özellikleri, hukuksal bakımdan aşağıda altı başlık halinde incelenmektedir.
Siyasal irdeleme “değerlendirme” başlığı altında yapılmıştır. 

III.1. MÜLKİ SINIRLARDA BÜYÜKŞEHİR KURULMASI SORUNU
Büyükşehir modelini, 29 ilde mülki il sınırları ile çakıştıran maddeler Anayasal, hukuksal,

bilimsel gerçeklere aykırıdır. Konu aşağıda beş maddede açıklanmaktadır. 

Tasarının 6 fıkralı birinci maddesi, büyükşehir belediyesi modelini 29 ilde illerin mülki
sınırlarıyla özdeşleştirmektedir. Hüküm şöyle düzenlenmiştir: 

(1) Mevcut 16 büyükşehir belediyesinin sınırlarını il mülki sınırları haline getirmekte; hali
hazırda İstanbul ve Kocaeli’ndeki durumu tüm illere uygulamaktadır.

(2) Yeni 13 ilde sınırları yine il mülki sınırı olacak biçimde büyükşehir belediyesi kurmaktadır.

(3) Toplam 29 büyükşehir ilindeki 1023 belde belediyesi ile 16.082 köyü mahalle yapmakta,
böylece 29 ilde yalnızca bir büyükşehir belediyesi ile buna bağlı ilçe belediyeleri kalmaktadır.

(4) İstanbul ve Kocaeli’nde korunan köyleri de mahalleye çevirmektedir. 

(5) Toplam 29 ildeki il özel idarelerini kaldırmaktadır. 

(6) Toplam 29 ildeki bucakları ve bucak teşkilatlarını kaldırmaktadır. 

Geçici Madde 2’de ise, büyükşehir yapılan illerin dışında kalan 52 ilde de, nüfusu 2000’den az
belediyeler başka hiçbir özellik göz önünde bulundurulmadan kapatılıp köye dönüştürülmektedir.
Bu hükümle de 43 farklı ilde toplam 559 belediye tüzel kişiliğini yitirmektedir. 

1. Yetkililer, İçişleri Bakanlığı ya da başka bir kurum tarafından, mülki sınırların mahalli
hizmetler için uygun ölçek olup olmadığı konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığını
belirtmişlerdir. Düzenlemeye dayanak olarak sunulan herhangi bir bilimsel ya da resmi
açıklama ya da gösterge yoktur. 
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2. Büyükşehir modelinin mülki sınırlarla çakışık olduğu İstanbul ve Kocaeli, diğer 27 il için
doğru örnekler değildir. Bunlar, alanı bakımından ülkemizin en küçük illeri iken, nüfusu
bakımından en kalabalık olan illerdir. Türkiye’de bir kilometrekareye ortalama 97 kişi düşerken, bu
sayı İstanbul’da 2.622, ikinci sıradaki Kocaeli’de 443’tür. Marmara metropolitan bölgesinin parçaları
olan bu kural-dışı iller, Konya ve Şanlıurfa gibi büyük yüzölçümlü görece düşük-dağınık nüfuslu
tarımsal iller için örnek oluşturmaktan çok uzaktır. Konya’da nüfus yoğunluğunun km2 başına 52 kişi
olduğunu belirtmek yeterlidir.

3. Tasarı’nın gerekçesine göre, bu hüküm ile belediyelerin “tek merkezden yönetim”i etkinlik
ve verimliliği arttıracak, vatandaşın artan hizmet beklentilerini karşılamayı sağlayacaktır. Geniş ölçek
sayesinde gelişmiş teknolojiler sağlanacak, uzman işgücü istihdam edilebilecek, kaynaklar daha
isabetli kullanılabilecektir. Mülki sınır, belediye hizmetleri için optimal ölçekte iş görme olanağı
verecektir. Oysa, mülki sınırların mahalli hizmetler için “optimal ölçek” sayılması olanaksızdır.

a) Büyükşehir belediyesi ve diğer belediyeler “yerel ortak ihtiyaçlar” için kent merkezlerinde
kurulur. Mülki yönetim ise, iller ve ilçeler olarak “ulusal ortak ihtiyaçlar” tasarlanır. Bu iki tip
toplumsal ihtiyaç birbirlerinden niteliksel olarak farklıdır; merkezden yönetim ve yerinden yönetim
esaslarının varlığı da bu nedenden doğar. 

b) Hizmet ve yönetim ölçekleri farklı ölçütlere göre belirlenir. Mülki yapılanma yönetim
ölçeğidir; sınırlar ulusal siyasi ve idari ölçütler ile belirlenir. Mahalli yapılanma ise, yerel nitelikteki
“hizmetler ölçütü”ne göre belirlenir. Hiçbir il ya da ilçe sınırı çöp, su, kanalizasyon hizmetlerinde
verimlilik sorunu gözetilerek kurulmamıştır. Ya da hiçbir il ya da ilçenin sınırları konut – işyeri – yeşil
alan hesapları yapılarak belirlenmemiştir. Dolayısıyla, mülki sınırların mahalli ihtiyaçlar için “optimal
ölçek” olması genel kural değil ancak istisnai bir durum olabilir.

c) Anayasa’nın 126. Maddesine göre iller ve ilçeler merkezden yönetimin gerekleri çerçevesinde
ülke genelinden “coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre”
kurulurlar. Belediyeler ise, ülke genelinden bakışa göre değil yerinden bakışa göre, yerleşmeler
temelinde ve “yerel hizmetler” ölçüsüyle kurulurlar. Yerel yönetimler öbek öbek yerleşmeler için
kurulurken, mülki birimler öbekler bütünü için tasarlanır. Dolayısıyla, mülki ölçeğin mahalli ölçek
ile özdeşleşmesi, en baştan böyle ortak bir düşünce geliştirilmediğine göre büyük rastlantı olur. 
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4. Büyükşehir Belediyesi, Anayasa’nın 127. Maddesindeki “büyük yerleşim merkezlerinde özel
yönetim biçimleri kurulabilir” hükmüne dayanılarak kurulmuştur. Anayasa’ya göre bu model “iller
için” değil “yerleşim merkezleri” için söz konusu olabilir. Oysa “il” ve “ilçe” yerleşim merkezi
değildir. Bunlar küçük – büyük çok sayıda yerleşmeyi, yerleşme merkezleri ile mücavir alanlarını,
yerleşmeler arasındaki boş dağ, göl, vb. coğrafyayı kapsayan “alan”lardır. Anayasadaki tanım,
büyükşehir belediyesinin il ve ilçe mülki sınırları üzerinde kurulmasına izin vermez. Düzenleme,
getirdiği tanım bakımından Anayasa’ya aykırı’dır. 

5. Anayasa’nın 126. Maddesine göre “illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır”. Bu hüküm,
1961 Anayasası ile 1982 Anayasası’nda aynıdır. Oysa, 1924 Anayasası’nda “illerin idaresi yetki
genişliği ve görevler ayrılığı esaslarına dayanır” hükmü yer almaktaydı; görevler ayrılığı hükmü
1961’de kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, il özel idareleri il genel idaresi karşısında ikincil konumda
kalmıştır. Büyükşehir belediyesi, bir “yerel yönetim türü”dür; yerinden yönetim esası kapsamında yer
alır. Dolayısıyla, büyükşehir belediyesi modelinin bu hüküm bakımından da mülki sınırlarda
kurulması olanağı yoktur. Yerinden yönetim esasına dayanan büyükşehir belediyesi modelini iller
düzeyinde kurmak Anayasa’ya aykırıdır.

III.2. BAZI İL ÖZEL İDARE TÜZELKİŞİLİKLERİNİN KALDIRILMASI
Varlıkları il kuruluş kararlarına bağlı olan il özel idarelerinin tüzelkişiliği, il ortadan

kaldırılmadıkça tek tek ya da grup halinde sona erdirilemez. Bu uygulama merkezi ve yerel
yönetimler arasında görev bölüşümünün genelliği ilkesine aykırılık oluşturur. Vatandaş açısından
ise, Anayasal eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelir. 

Yukarıda (III.1)’de özetlenen Madde 1’in 5. Fıkrası, büyükşehir kurulan 29 ilde il özel
idarelerinin tüzelkişiliğine son vermektedir. Madde 3’ün 2. ve 4. Fıkralarıyla da, il özel idarelerinin
yetki, görev ve sorumluluklarının ne olacağı, düzenlenmiştir. Buna göre, 29 il özel idaresinin yetki,
görev ve sorumlulukları ile ilgili konularda kanunlarla yapılmış göndermeler “ilgisine göre
bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, Hazine’ye,
valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bunların bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış
sayılır.” Tasarı, bu işlerle ilgili herhangi bir tereddüt olursa, bunların İçişleri Bakanlığı
düzenlemeleriyle giderileceğini belirtmektedir. 

a) İl özel idaresi, illerin kuruluşu ile birlikte, ayrı bir karara gerek kalmaksızın kurulan
birimlerdir. Varlıkları illerin varlığı ile bir bütündür. Bu durum, il özel idaresi tüzelkişiliğinin il
mülki kişiliğinden ayrı olarak bazı iller için kaldırılıp bazıları için korunmasını uygulanamaz kılar.
Mevcut düzenlemeye göre, bir il ortadan kalkmadıkça il özel idaresi ortadan kaldırılamaz. İl özel
idareleri için başvurulabilecek tek hukuksal yol, bir yasa ile ülkenin tüm illerinde toplam bir değişiklik
yapmaktan ibarettir. 

b) İl özel idaresi, bir yerel yönetim türü olarak, il genel idaresinin tarihsel olarak ayrılmaz
parçasıdır. Bakanlıkların taşrada ilgili birimleri eliyle yapmakta güçlük çektikleri yatırım ve hizmetler,
il özel idaresi aracılığıyla yapılmaktadır. Böylece “genel” ve “yerel” çıkarların uyumlaştırılması
sağlanmaktadır. Bu nedenle il özel idarelerinin kaldırılması, yalnızca yerel yönetim çevresini değil
genel yönetim çevresini de doğrudan etkiler. Nitekim bu boşluk, Tasarı ile “Yatırım İzleme
Koordinasyon Merkezi adlı yeni bir birim kurulmasına yol açmıştır. İl özel idarelerinin ülkenin bir
bölümünde kaldırılması, doğrudan merkezi yönetim hizmetlerini etkileyeceği için, yatırım ve
hizmetlerde genellik ve eşitlik ilkesini zedeler.
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c) Belirtilen hukuksal zorunluluk, temel önemde olan bir fiili gereklilikten doğar. Tasarı’nın bazı
il özel idarelerini ortadan kaldırması, bu düzenlemeyi “genellik ilkesi”nden uzaklaştırmıştır.
Değişikliği 29 ille sınırlı olarak yapmakta, böylece merkezi yönetimi belirli konularda 29 ilde görevli
kılarken, kalan 52 ilde görevsiz ilan etmektedir. Bu hükümle, örneğin bazı Milli Eğitim Bakanlığı
hizmetleri 29 ilde bakanlığın başka bir birimine ya da valilik hizmet birimlerine devredilebilecek;
kalan 52 ilde ise il özel idaresi tarafından görülmeye devam edilecektir. Eğer 52 il özel idaresinden
de alınacak olursa, bu durumda söz konusu illerde il özel idarelerinde büyük boşalma durumu ortaya
çıkacaktır. Aksi durumda ise, belirli bir merkezi yönetim hizmeti farklı illerde farklı kural ve hizmet
uygulamaları sorununa yol açacaktır. Hizmetlerin örgütlenmesinde genel kural ilkesi, kamu
hizmetlerinde eşitlik ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu durumda, il özel idarelerinin kısmi olarak
kaldırılması, Anayasa’nın 10. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur. 

d) Tasarı, Madde 3’te 4. Fıkrayla, merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında görev paylaşımı
yapan bir düzenlemedir. Görev paylaşımını bir bakanlığın yönetmelik – genelge düzeyi
düzenlemelerine bırakmıştır. Oysa Anayasa, hem idarenin hem de yerel yönetimlerle ilgili temel
düzenlemelerin kanunla yapılmasını emreder: 

Anayasa 123- İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.
Anayasa 127/2- Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak

kanunla düzenlenir.

İl özel idarelerinin görev, yetki, sorumluluklarının başka bir kurum ya da kuruluşa devri, ancak
yasa ile açıkça düzenlenerek yapılabilir. Bu yetki, yasa dışındaki düzenlemeler için kullanılamaz.
Tasarı’nın il özel idaresine ilişkin ortadan kaldırma hükmünün uygulanmasını düzenleyen
Madde 3’ün 4. Fıkrası Anayasa’ya aykırıdır. 

III.3. TOPLAM 29 İLDE BELDE BELEDİYELERİ ve KÖY TÜZELKİŞİLİKLERİNİN
KALDIRILMASI

Hükümler uygulamaya girdiği takdirde, ülkede köylerin % 47’si, belediyelerin % 54’ü kapanmış olacaktır. 
Tasarı Madde 1/3, büyükşehire dönüştürdüğü 29 ilde 1023 belediyenin ve 16.082 köyün

tüzelkişiliğini kaldırmakta, bunları bulundukları ilçedeki belediyenin mahallesine dönüştürmektedir.
Geçici Madde -2 ise, diğer 52 ilde nüfusu 2000’den az olan 559 belediyeyi köye dönüştürmektedir.
Böylece tüzelkişiliği mahalle ve köye dönüştürülen toplam belediye sayısı 1582’ye ulaşmaktadır. Bu
kararla ilgili olarak yerleşmeler konuyla ilgili olarak hiçbir yolla bilgilendirilmemiş, hiçbir belde ve
köyde halk oylaması yapılmamıştır. 

a) Bu, toptancı ve emredici bir zihniyettir. Yerel tüzelkişiliklerin, yerel halka danışılıp
sorulmadan kapatılması, Türkiye’nin 1992 yılında onayladığı Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı hükümlerine ve dolayısıyla Anayasa’nın 90. Madde hükümlerine aykırıdır.

b) Yerel yönetimler, mevcut Hükümet tarafından 2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi, 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu değişikliklerinde “idari ve mali
özerklik” özelliğine sahip kılınmışlardır. Bu Tasarı ile Hükümet kendi eliyle güçlendirdiği yerel
haklar sistematiğini kendisi kırmaktadır. Hükümet’in kendi programında ve seçim bildirgelerinde
halka verdiği yerel yönetimleri güçlendirme ve kendilerine ilişkin kararlarda söz sahibi edilme
sözlerini tutmaktan vazgeçtiği anlamına gelmektedir. Hükümet, halkı aldatmıştır: 

AKP Programı –4.3. Yerel Yönetimler Başlığı: “…Artık demokrasi sadece bir seçme ve seçilme rejimi
değil, aynı zamanda katılma ve işbirliği rejimi olarak algılanmaktadır. Bu katılım ve işbirliğini gerçekleştirecek
temel birimler ise yerel yönetimlerdir…… * Kendi alanlarıyla ilgili düzenlemelere gidilmeden önce yerel
yönetimlere danışılması ilkesini getirecektir.”
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c) Mahalleye dönüştürülmek istenen 1023 belde belediyesi, hiçbir ortak özellik çevresinde
birleştirilemeyen bir çeşitlilik içermektedir. Büyükşehir yapılmak istenen 29 ilde yer alan bu
beldelerin içinde dünyanın en özel sörf koylarından biri demek olan Alaçatı/Çeşme de vardır;
Aydınoğulları Beyliği’nin başkenti ve 1889’dan bu yana belediye olan Birgi/Ödemiş de ya da
Antalya’nın Side beldesi de vardır Ordu Mesudiye’nin turizm beldesi belgesine sahip olan Yeşilce
de… Özellikle turizm bölgelerinde belediyelerin kapatılması, örneğin Marmaris/Muğla’ya bağlı ve
ilçe merkezine 51 km uzaklıktaki Bozburun Beldesi’nde olduğu gibi turizm sektörü bakımından
önemli aksamalar yaratacaktır. Özgün tarihsel, turistik, coğrafi özellikleri olan beldeleri, büyükşehirin
yerleşik olacağı il merkezinden yer yer 100 km’yi aşan uzaklıktaki köylerin en yakın merkezlerindeki
beldeleri toptancı bir yaklaşımla kapatmak, hiçbir “optimum ölçek” gerekçesiyle açıklanamaz. Bu
yaklaşımın, Hereke Belediyesi kapatılarak uluslararası önemdeki Hereke İpek Halı markasının
mahallede kaybedilmesi gibi büyük maliyetleri olmaktadır.

d) Mahalleye dönüştürülmek istenen 16.082 köy, Türkiye’de köy varlığının yarısının ortadan
kaldırılması demektir. Bu yöntem, düzlük alanda ve görece küçük olan bir coğrafyada yakıcı
yanlışlara yol açmayabilir. Ancak sert coğrafyaya ve uzak dağ köylerine sahip görece geniş alana
sahip illerde mahalle yapılmış köyler gerçeği, bu toptancı yaklaşımın sorunları açıkça göstermektedir.

Daha önemlisi, köy tüzelkişiliği, mahalle tüzelkişiliğinden farklı hak ve ayrıcalıklar yaratır.
Mahalle muhtarlıkları mal varlığına sahip değilken, köy muhtarlıkları köy arazisine, kullanma
hakkına sahip olduğu orman, mera varlığına sahiptir. Bu yerleşmelerin mahalleye dönüştürülmesi,
tüm köy varlıklarının ve kullanma haklarının ortadan kalkması, bunların belediye hukuku çerçevesine
taşınması demektir. Sonuçta, Türkiye’nin doğal varlıkları ve nüfusunun yerleşik değerleri, halkın
istek ve iradesinden uzaklaştırılmış olacaktır. Köylüden uzaklaştırılmış olan karar mekanizmaları
karşısında yerel halk savunmasız ve araçsız kalacaktır. Demokratik hakların kullanılamadığı ve halk
denetiminden kurtarılmış yönetimlerin karar verdiği bir yönetim, hiçbir bakımdan demokratik olarak
nitelenemez. Geniş ölçeğin etkinlik – verimlilik hırsının bu temel değerleri yok etmesine izin
verilemez. 

III.4. TOPLAM 43 İLDE KÖYE DÖNÜŞTÜRÜLEN BELEDİYELER SORUNU
Köye dönüştürülmek istenen 559 belediye için 2000 nüfusun herhangi bir yasal geçerliği

yoktur. Belediye kuruluş eşiği 5000’dir. Belediye kapatma hükmünün neden 2000’den az nüfus olarak
seçildiğine ilişkin açık bir dayanak yoktur. Bu, Hükümet tasarısının keyfi tercihlerinden biridir. 

İkibinden az nüfuslu belediyeler 2007 yılında da kapatılmak istenmiş, ortaya çıkan yönetsel kaos,
bu yerleşmelerde yaşayanların dinmeyen itirazları ve yargı kararları sonunda uygulanamamıştı.
O tarihte çıkarılan 5747 sayılı yasanın ekindeki belediyeler ile şimdi kapatılmak istenen
belediyeler karşılaştırıldığında, bunların 426’sının çakıştığı görülmektedir. 2007 düzenlemesi,
önemli bir deneyim kazandırmış olması gerekirken, o tarihte ortaya çıkan itirazların yine dile getirilmekte
oluşu, durumun tersine olduğunu göstermektedir. Tek ölçütlü genel karar, görülmektedir ki, bu sorunu
uygun biçimde çözmeye yetersizdir. Yapılması gereken, bu konunun bir çalışma başlığı haline getirilmesi,
bu çerçevede her bir yerleşme için oradaki sakinlerin yararına ve rızalarına dayalı uygun çözümlerin
yaşama geçirilmesidir. Çözüm, yerine uygun çözümler içeren idari kararlar ile bulunmalıdır.

III.5. BUCAKLARIN KALDIRILMASI
Tasarı’nın ilk maddesinde 6. Fıkra, 29 ildeki bucakları kaldırmakta, diğer 52 ildeki bucakları

korumaktadır. 
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Bucak – nahiye, 1950’li yıllardan bu yana sayıları sürekli artan ilçeler nedeniyle yerlerini çoktan
yitirmişlerdir. İçişleri Bakanlığı’nın bazı kayıtlarında ülke genelinde dolu olan bucak müdürlüğü
kadrosu sayısı yalnızca 1 olarak gösterilmektedir. Bucaklar fiilen ortadan kalkmıştır; kağıt üzerindeki
varlıkları bile neredeyse kalmamıştır. Bu duruma karşın Tasarı’nın bucakları ülke genelinde
kaldırmaktan neden uzak durduğunu anlamak kolay değildir. 

III.6. VALİLİKLERİN 29’UNA YENİ BİRİM: YATIRIM İZLEME ve KOORDİNASYON
BAŞKANLIĞI

Tasarı, Madde 4/47. Fıkrayla 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı kuruluş yasasında değişiklik yaparak
valilik bünyesinde yeni bir başkanlık kurmaktadır: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı. 

Yeni birim, il özel idarelerinin kaldırılması nedeniyle ortaya çıkan boşluğu doldurma
gereksinmesinden doğmuştur. Gerçekte bu, il özel idareleri boşluğunun büyükşehir modeliyle
doldurulamadığının açık göstergesidir. 

YİKB, valiye bağlı “izleme”, “eşgüdüm”, “tanıtım”, “rehberlik”, “denetleme”, “yatırım”,
“bakım-onarım”, “yardım işleri”, “raporlama – değerlendirme”, “emniyet hizmetleri harcamaları”,
“merkezi idare tarafından yapılacak her türlü yardım ve desteğin izlenmesi ve gerekirse bizzat
yapılması”…. yetkili ve görevli sayılmıştır. Bu kapsam, gerçekte İl Genel İdaresi olarak bilinen
geleneksel yapının kapsamıdır. YİKB, gündemdeki Tasarı’nın gerçekte yalnızca yerel yönetimleri
değil aynı zamanda merkezi yönetimi de içine alan bir kapsama sahip olduğunu göstermektedir. 

1. Sayılan özelliklere bakılırsa, YİKB olarak anılan birim, il genel yönetimini gerçekleştirecek
“alternatif il genel yönetimi”dir. Geleneksel olan parça İl İdaresi Kanununda kalmıştır. YİKB
sayesinde İçişleri Bakanlığı bünyesinden başka bir dal çıkmaktadır. Başka bir deyişle, il genel
idaresinin içi boşalmaktadır. 

2. YİKB, il genel idaresinde olmayan bir özelliğe sahiptir: İldeki merkezi yönetim kurum ve
kuruluşları hakkında yıllık raporlar hazırlayacak ve bunu Başbakanlığa ve ilgili Bakanlıklara
gönderecektir. Böylece İçişleri Bakanlığının kuruluş yasası içindeki bir birim aracılığıyla valilikler
doğrudan başbakanlık ile bağlanmaktadırlar. 

İlleri büyükşehir modeline vermek, il genel yönetimini iş göremez kılma sonucu yaratmaktadır.
İş göremezlik, illerde genel yönetimin tasfiyesini zorlayacaktır. Bu, yönetilemezlik durumundan
başka bir şey değildir. Tasarı’nın, gerçekte ülkenin tüm yönetim yapısını değiştirmeye giriştiği, ama
bunu sistemli ve açıkça savunulabilir biçimde yapmaktan aciz olduğu, en çok bu hükümde kendini
ele vermektedir. 

III.7. GELİRLERİN YENİDEN PAYLAŞIMI SORUNU
Tasarı, Madde 4/35-41. Fıkralarıyla 5779 Pay Kanununun; 2464 sayılı Belediye Gelirleri

Kanununun; Madde 3/6-8 fıkralarıyla 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar Kanunu ve 3213 sayılı Maden
Kanunu’nun mali hükümlerinde değişiklikler yaparak akçal denkleştirme (mali tevzin) sistemine
değişiklikler getirmektedir. 

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardaki değişiklikler şöyledir:
1. Büyükşehir olan illerin her birinin verdiği GBVGTT’nın yüzde 5’i o ilin büyükşehir

belediyesine bırakılmaktadır. Tasarı bu oranı yüzde 6’ya çıkarmıştır. 
2. Yüzde 6’lık payın yüzde 70’i büyükşehire kalmaktadır; bu oran yüzde 60’a düşürülmüştür.

Kalan kısım nüfusuna göre ilçelere (bağlı belediyelere) pay edilirken Tasarı kalan yüzde kırkın yüzde
70’ini nüfusa yüzde 30’unu da yüzölçümüne göre dağıtmayı öngörmektedir.
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3. GBVGTT’ndan bağlı belediyelerin alacakları miktarın yüzde 30’u büyükşehire verilmektedir;
bu oran aynı kalmıştır.

4. GBVGTT üzerinden yüzde 0,5 pay il özel idarelerine ayrılacaktır. 29 il özel idaresi kapatıldığı
gerekçesiyle, mevcut durumda yüzde 1,15 olan pay düşürülmektedir. 

5. GBVGTT üzerinden büyükşehirlerin bağlı ilçe belediyelerine ayrılan yüzde 2,50 pay, yüzde
4,50’ye yükseltilmektedir; bu bağlı belediyelerin artan sayısına denk düşmekte yoksa onları daha
fazla desteklemek sonucu vermemektedir.

6. GBVGTT üzerinden büyükşehirler dışındaki belediyelere verilen yüzde 2,85 pay, 1,50’ye
düşürülmektedir. 

Tasarı, bu hükümlerle büyükşehir olan illeri fonlamakta, bu modelin de ilçelerini değil öncelikle
üst kademesini oluşturan büyükşehiri kayırmaktadır. Şimdiki uygulamada ve Tasarı’nın dokunmadığı
bir hüküm ile bu mali tercih arasında açık bir çelişki vardır. 5216 sayılı yasa, büyükşehir belediyesini
ilçe belediyeleri arasında “koordinasyon sağlayan” kademe olarak tanımlar. Başka bir deyişle yasaya
göre üst kademe “icracı birim” değil öncelikle bir “eşgüdümleme kademesi”dir. Ne var ki akçal
denkleştirme bu tanımı doğrulamaz. Tersine, üst kademeyi ilçe belediyeleri üzerinde çok güçlü bir
harcamacı birime dönüştürür. Tasarı’nın temel sorunlarından ikisi burada karşımıza çıkar: 

(1) Büyükşehir modelinin yapısal sorunlarına hiç dokunulmadan yanlış yapı 29 ile
yaygınlaştırılmaktadır. 

(2) Tasarı belde ve köyleri kapatarak yok ettiği gibi, belediyeleri ilçe kademesinde de zayıf
bırakmaktadır. 

III.8. MADEN ve SU KAYNAKLARININ YÖNETİM SORUNU

Maden ve jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli su ruhsatları konusu aynı içeriğe sahiptir. 

Maden Kanunu’na göre altılı sınıflandırmada en düşük maden grubu olan (I-a) grubu madenler
olan “inşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl” işletmeciliği
ruhsatlarını vermek il özel idaresinin yetkisindedir. Tasarı, il özel idarelerini kaldırdığı 29 ilde bu
yetkiyi valiliklere vermektedir. 

Günümüzde, il özel idareleri bu yetkiyi il genel meclisine getirmeden bürokratik birimlerde
tamamlayarak kullanmakta; il genel meclisleri herhangi bir şikayet olursa inceleme – denetleme
amacıyla devreye girebilmektedir. Mevcut il özel idaresi işleyişi bakımından önemli bir eksiklik
olarak karşımıza çıkan bu durum, şimdi 29 ilde yetkinin valiliklere verilmesiyle düzeltilmek yerine
bozuk işleyişin sürdürülmesiyle kalıcılaşacaktır. 

Taşocakları, çeşitli illerde ve özellikle tarımsal alanlar ile ormanlık yerlerde ivedilikle önlenmesi
gereken büyük tahribatlara yol açmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmanın yollarından biri, söz
konusu yetkinin il genel meclisiyle diğer ilgili yerel meclislerin yetki alanına onay ve denetim
yetkisine açılmasıdır. 

Tasarı, düzeltme ve denetim gerektiren bu konudaki yanlışı yaygınlaştırarak düzenlemekte, kamu
kurumlarının Madde 168 ve 169’da üstlendikleri Anayasal görevlere uygun yönetsel mekanizmalar
kurmayı ihmal etmektedir. 
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III.9. MABETLER İLE İLGİLİ YETKİLENDİRME
Tasarının Madde 4/9, 12, 27. fıkraları, büyükşehirleri mabet yapımı, bakımı, yardımı konularında

yetkilendirmektedir. Fıkra 9’a göre büyükşehir belediyeleri mabet binaları ve tesislerini yapmak,
onarım-bakımını yapmak, malzeme desteği sağlamak yetkisine sahip kılınmıştır. Aynı yetki, fıkra
12 ile ilçe belediyelerine de verilmiştir. Fıkra 27 ise büyükşehir belediye sistemi dışındaki
belediyelere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir” yetkisi tanımıştır.

“Mabet”, bugüne dek süren tartışmalarda ve Diyanet İşleri Başkanlığı tanımlamalarında, Cem
Evleri’ni dışarıda bırakan bir terim olarak kabul edilmiştir. Mabed – tapınaklar ile ilgili olarak, yerel
yönetimlerin herhangi bir yetkisi yoktur. Uygulamada belediyelerin camilerle ilgili çeşitli destek
hizmetleri verildiği bilinmektedir. Düzenleme, bunu yasal hale getirmekle birlikte, farklı inanç
kesimleri bakımından sorunlu uygulama olasılıklarını artırmaktadır. 

Hükmün “ibadet yerleri” olarak değiştirilmesi, İmar Kanunu’nda da bu terim kullanıldığı için
daha yerinde olabilir. 

IV. TASARININ SİYASAL BAKIMDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tasarı, siyasal olarak dört temel özelliğe sahiptir: 
(1) Türk yönetim yapısını il esasından bölge esasına kaydırmak, bölgeselleşmek. 
(2) Temsili demokrasinin tabanını daraltmak, yerel yönetimleri yok etmek. 
(3) Yönetim ölçeğini halkın iktisadi ve siyasal ihtiyaçları doğrultusunda değil, yerli ve yabancı

yatırımcı – işletmeci ihtiyaçları doğrultusunda genişletmek, rant talanı.
(4) Seçim çevrelerini değiştirerek AKP’nin şimdiye kadar yerel yönetim seçimlerinde başarılı

olamadığı bazı il ve ilçelerde seçim kazanmak. 
IV.1. BÖLGESELLEŞMEK – BÖLGE YÖNETİMİNE GEÇMEK
Tasarı bir “yerelleşme” hedefine hizmet etmediği gibi “merkezileşme” hedefine de hizmet etmez.

Tasarı, “bölgeselleşme” hedefine hizmet etmektedir. 
Ülkemizde merkezi yönetim il esasına dayanır. İller, Anayasa gereğince yerinden yönetim

değil merkezden yönetim usulüne göre yönetilir. Ancak bu usul, işlerin Ankara’dan yapılması
anlamına gelmez. Bakanlıkların Ankara’da yerleşmiş merkez birimleri planlama, düzenleme ve
denetleme işlerini görürken, bunların icraatları yani hizmetlerin sunumu il ve ilçelerdeki müdürlükler
eliyle doğrudan taşrada-yerinde görülür. 

İl ve ilçe sınırları içindeki yerel yönetimler, ilin yerel talep ve girdilerini temsili demokratik
sistem içinde oluşan meclis organı sayesinde “il özel idaresi”; yerleşme merkezlerinde ise “belediye”
ve “köy muhtarlığı” adı verilen kentsel ve kırsal yerel tüzelkişiliklerden oluşmaktadır. “Mahalle
muhtarlıkları” yerel yönetim değildir. Bunların tüzel kişilikleri yoktur; dolayısıyla mal-mülk
edinemezler, borçlanamazlar, yatırım – harcama yapamazlar, kısacası bunlarda mahalle haklarının
cisimleşmesi söz konusu değildir. 

İl-ilçe “alan”, yerel yönetimler ise “yerleşme” yönetimidir. İller anayasal olarak
öngörülmüşken, ilçeler yalnızca yasal temele sahiptir. Türkiye’nin yönetsel bölümlenmesini oluşturan
bu iki kademede merkezi yönetim ülke topraklarını “alan olarak” yönetmek üzere örgütlenmiştir. Yerel
yönetimler ise “alan değil yerleşme –mekan” ile sınırlı yönetim birimleridir. Bunun istisnasını oluşturan
il özel (=yerel) idaresi, yönetim usulü bakımından bağlanmış, Anayasa’da “illerin idaresi yetki
genişliğine dayanır” hükmüyle il genel idaresinin tamamlayıcı parçasına dönüştürülmüştür. Bu hüküm,
illerin yönetiminde “görevler ayrılığı ilkesi”nin 1961 Anayasası’nda kaldırılmasıyla perçinlenmiştir. 
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İl ve ilçe, içinde çok sayıda yerleşmeyi ve yerleşilmemiş dağ, göl gibi boş ülke arazilerini
barındırır. Bu özellikleriyle gerçekte (1) coğrafi olarak ve (2) ulus-altı yönetim kademeleri olarak
birer “bölge” olma özelliği taşırlar. 

Coğrafi olarak “bölge” özelliğine sahip olan iller, bunların yönetiminde geçerli olacak yönetim
usulüne göre “il –vilayet” ya da “bölge –eyalet” olarak adlandırılmaya açıktır. 

Eğer mevcut iller şimdi olduğu gibi merkezden yönetim usulüne göre yönetiliyorsa, bunların
oluşturdukları yapıya, coğrafi özelliklerini göz ardı ederek “il sistemi” adı verilir. Yok, coğrafi
özellikler aynı kalmakla birlikte, yerinden yönetim usulüne göre yönetilmeleri söz konusu edilirse,
o zaman ortaya çıkan yapıya “bölge sistemi” adı verilecektir. 

Tasarı, yerinden yönetim usulüne bağlı olan büyükşehir belediyesini 29 ile yayarak, seçim ve
yetki alanını il bütünü yaparak, illerin yönetimini merkezden yönetim esasından yerinden yönetim
esasına kaydırmaktadır. 

1. Türkiye’de belediyeler, meclis ağırlıklı değil başkan ağırlıklı yapılardır. Valilik yönetimindeki
iller, Tasarı’da getirilen tüm ili kaplayan belediyeyle birlikte “Başkanlık” yönetimine geçirilmektedir.
Aynı güç kaydırma ilçelerde de gerçekleşmekte, kaymakamlar ile aynı alanda yetkilendirilmiş
“başkanlar” yaratılmaktadır. “Vali” ve “başkan”ın, ibrenin hem seçim hem mali güç bakımından
“başkan”dan yana kaydığı bir denge içinde aynı yetki alanında yan yana yaşamayı
sürdüremeyecekleri açıktır. Bu süreç, “seçimli valilik” olmadıysa “başkanlık” üzerinden tek yöneticili
bir “bölge – eyalet” modeline evrilecektir. 

2. Bölge – eyalet yapılanması, Hükümet yetkililerinin sıkça dile getirdikleri “Başkanlık
Sistemi”nin zeminidir. Başkanlık Sistemi, kuvvetler arasında ayrılığın yanı sıra “idarede ayrılık” ve
“görevler ayrılığı” ilkelerine dayanan yönetim yapıları kurmayı gerektirir. Başkanlık Sistemi’nde,
yasama organına karşı ortak sorumlu bir “bakanlar kurulu” olmadığı gibi bunun tamamlayıcısı olan
bir “devlet tüzelkişiliği” ve dolayısıyla ayrı bir “idare hukuku” da yoktur. Her “bakanlık” ve her ulus-
altı birim “kendi” tüzel kişiliğine sahiptir; böylece tek yargı sistemi olarak ‘adli yargılama’ya konu
edilebilir durumdadırlar. 

Türkiye’nin siyasal yapısı üniter devlet esasına dayanmaktadır. Bunun yönetsel yapı bakımından
zemini merkezden yönetim ilkesine dayanan il yönetimidir. İl yönetimini yerinden yönetim esasına
dayandırmak, siyasal olarak federal devlet yapılanmasını hedeflemeyi gerektirir. Böyle bir değişiklik,
ancak Anayasa değişikliği ile mümkün olabilecek türden işlerdendir. Dolayısıyla, Hükümet Tasarısı
Anayasa’nın üniter devlet ilkesi bakımından kabul edilemez.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısının günümüzde hem iç hem dış
koşullar bakımından vazgeçilemeyecek temel özelliklerden biri olduğu görüşündedir. Parti,
Programı’nda da belirttiği gibi, güçlü bir yerel yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi
gerektiğine inanmaktadır. Güçlü bir yerel yönetim sistemi, üniter yapıyı da güçlendirir. Ancak, “yerel
yönetimleri güçlendiriyoruz” diyerek devlet alt yapısını Başkanlık Sistemi’ne hazırlayacak idari
federalizm uygulamalarının da açık bir biçimde farkındadır. 

Bu Tasarı, siyasal iktidar yetkililerinin zaman zaman dile getirdikleri “Başkanlık Sistemi”nin
hazırlıklarından biri niteliğinde olmak üzere, Türk idari yapısını üniter devlet ilkesinden
uzaklaştıracak olan idari federalizm ilkesi çerçevesinde kurmaya çalıştığı için kabul edilemez. 
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IV.2. YEREL YÖNETİMLERİ YOK ETMEK ve TEMSİLİ DEMOKRASİYİ DARALTMAK 

Çağımızda temsili demokratik mekanizmalar temel önemini sürdürmektedir. Bununla birlikte
çağdaş ülkeler, temsili demokrasinin sınırlılıklarını aşmak amacıyla katılımcı demokrasi ilkesi
çerçevesinde çeşitli mekanizmalar arayışı ve denemeleri içindedir. 

Tasarı ise, Cumhuriyet döneminde önemli ilerlemeler sağlanmış olan temsili demokrasinin
yerleşmiş yapısını ortadan kaldırmakta, bu alanı etkinlik – verimlilik gerekçesiyle daraltmaktadır.
Somut olarak söylenirse, Türkiye’de doğrudan halk tarafından seçilmiş olan yaklaşık 250.000
seçilmişler sayısını 200.000’e düşürmektedir. Oysa, Türkiye’ye benzer büyüklük sergileyen Fransa’da
bu sayı 500.000’in üzerindedir. 

Gerçekte seçilmişlerin etkinlik derecesi bakımından değerlendirilirse, köylerin muhtarlık haline
getirilmesi sayı üzerinde etki yaratmamakla birlikte yetki ve güç bakımından büyük bir erime
yaratmaktadır. Temsili demokrasinin seçilmişlerinden oluşan siyasal nüfus, sayısal gerilemeden çok
daha büyük bir miktarda gücü bakımından eritilmektedir. Vatandaşların tabandan hareket yeteneği
ortadan kaldırılmakta, Cumhuriyet döneminin Hükümet tarafından ‘elitist’ diye damgalanmaya
çalışılan genişletilmiş siyasal temsili sözde “verimlilik”e kurban edilmektedir. 

IV.3. GENİŞ ÖLÇEK KİMİN İÇİN: RANT TALANINI GENİŞLETMEK

İllerin, belediye hizmetleri için uygun ölçek olmadığı açıktır. Bunu gösteren şey, Kocaeli’nin
3.500, Konya’nın Belçika’dan daha büyük 38.000 km2’lik yetki alanında çöp, su, kanalizasyon, yeşil
alan, vb. belediye hizmetlerinin ortak ölçek konusunda hiçbir ortaklıklarının olmamasıdır. O halde,
Tasarı neye dayanarak illeri belediye hizmetleri için en uygun ölçek olarak kabul etmiş olabilir? 

Köy ve beldelerde halkın seçimiyle gelen temsilcileri ortadan kaldıran, köyleri mahalleye
dönüştürerek bütünsel bir yaşam alanı olan köyleri ilçe belediyesi içinde eriten bu yaklaşım, ölçek
ekonomisine yalnızca yatırım – işletme iktisadı açısından bakmaktadır. Bu ölçüt, halkın yerel hizmet
ihtiyacını göz önünde bulundurmayı ihmal eder. 

Küresel ekonominin dinamikleri, yabancı yatırımcıya ilişkin politikalar, sermaye şirketlerinin
yatırım arayışları ve bu geniş ölçek arayıcılarının köy ve belde halklarıyla yalnızca Türkiye’de değil
dünya genelinde görülen çatışmaları göz önünde bulundurulduğunda, geniş ölçek kurma arayışının
nedenleri görülür hale gelmektedir. Ülkemizde köy sınırları içindeki altın madenciliği, hibrit tohum
yetiştiriciliği serbestliği kazanmış küresel firmaların talepleri, Tapu Kanunu’nda yapılan değişikle
getirilen köy topraklarının yabancılara serbest satışı, 2/b arazilerinin satışı, kentsel dönüşüm yasası
olarak adlandırılan gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde, geniş ölçeğin yerel halkın değil, yerli ve
yabancı yatırımcı – işletmeci dünyanın ihtiyaçları ile ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumda, Tasarı’nın getirdiği yönetim modelinin güncel iktisat politikalarının zorlamasına
bağlı olduğu sonucuna varılabilir. Sorun, bu zorlama karşısında ülkenin doğal varlıkları ve yerel
halkın yararları doğrultusunda yönlendirilmesi çabası gösterilmemesindedir. Hükümetin ve ana
muhalefetin ortak görevi, çağın tüm gelişmeleriyle dinamiklerini yerel ve ulusal yarar doğrultusunda
iş görür hale getirmektir. Hükümet bu görevini ihmal etmiş, Tasarı ile ülkenin ve halkın genel yararını
yönetme mekanizmaları kurmak bir yana, rant için alanı dikensiz gül bahçesine dönüştürmeye
soyunmuştur. 

Tasarı, bu nedenle de desteklenemez. 
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IV.4. SEÇİM ÇEVRELERİNİ DEĞİŞTİREREK AKP’NİN ŞİMDİYE KADAR YEREL
YÖNETİM SEÇİMLERİNDE BAŞARILI OLAMADIĞI BAZI İL VE İLÇELERDE SEÇİM
KAZANMAK

Tasarının siyasi amaçlarından biri, seçim çevrelerini değiştirerek AKP’nin şimdiye kadar yerel
yönetim seçimlerinde başarılı olamadığı bazı il ve ilçelerde seçim kazanmaktır. Büyükşehir yapılan
yeni iller de dahil, AKP yerel seçimlerde kendisine avantaj sağlamak için ilçe sınırlarını objektif
ölçülerden uzak bir şekilde tespit etmekte ve kendisine avantaj sağlayacak  değişikliklere gitmektedir.
Ancak AKP ne yaparsa yapsın, nasıl bir düzenleme getirirse getirsin biz CHP olarak yurttaşlarımıza
güveniyoruz, yurttaşlarımızın seçimlerde bu oyunu bozacağını ve AKP’ye hak ettiği dersi seçimlerde
vereceğine inanıyoruz.

V. GENEL SONUÇ
Cumhuriyet Halk Partisi, Tasarı’nın Anayasa’ya aykırı olması; hukuksal ve bilimsel gerekleri

karşılamaktan uzak bulunması; ülkemizin yönetim sorunlarını kangrene çevirecek olması ve gerçekte
bir Tasarı değil Taslak olarak ham bir halde TBMM Başkanlığı’na sunulması nedenleriyle Hükümet
tarafından geri çekilmesini uygun görmektedir. 

Ülkemizde kapsamlı bir kamu yönetimi düzeltimine şiddetle gerek vardır. Ama her şeyden önce,
yönetimin, canlı bünyeler gibi her parçası bir diğerine bağlı karmaşık bir sistem olduğunu; yerel
yönetim sisteminde yapılmak istenen her değişikliğin, merkezi yönetim sistemiyle bir bütün olarak
ele alınması gerektiği kabul edilmelidir. Benimsenecek “esas”ın açıkça ortaya koyulması, aldatma ve
kurnazlıktan vazgeçilmesi gerekir. 

Gerçek bir yönetim reformu için doğru sıralanmış adımlar atılmalıdır. Cumhuriyet Halk
Partisi’nin önerileri aşağıdadır: 

1. Türkiye’de il ve ilçe mülki sınırları üzerinde çalışılması; TBMM Başkanlığı’na ülkenin her
yerinden aralıksız ve yoğun biçimde gelen il-ilçe olma talepleri de göz önüne alınarak katılımlı, açık
ve yeterli bir çalışma yapılması zorunludur. 

2. Büyükşehir belediyesi modelinin kendisi sorunlu bir yönetim modelidir. Alan büyüklüğü –
görev/yetki ilişkileri ve üst kademe ile alt kademe ilişkileri bakımından kapsamlı biçimde yeniden
tanımlanmalıdır. Gelişmiş ülkelerde zirve noktasına 1970’li yıllarda ulaşmış ve İngiltere’de olduğu
gibi 1980’li yılların sonlarında uygulamadan kaldırılmış olan ‘büyükşehir modeli’ ciddi bir biçimde
gözden geçirilmeli, uygulama alanı yeni baştan belirlenmelidir.

3. Kentsel ve kırsal yerleşmeler sınıflandırılmalı, bunlar “kentsel belediye” ve “kırsal belediye”
ana sınıfları içinde sosyoekonomik özelliklere uygun yönetim modellerine kavuşturulmalıdır.
Ülkemizin tarımsal ve sınai üretimini mümkün kılmak, artırmak, ülke geneline dengeli biçimde
yaymak, ancak bünyeye uygun yönetim modelleri ile gerçekleştirilebilir. 

4. Ölçek ekonomisinden yararlanmanın çok farklı yolları vardır. Bunlardan biri de “yerel yönetim
birlikleri sistemi”dir. Bugün yürürlükte olan Mahalli İdare Birlikleri Kanunu yerel birimlerin
işbirliklerini sağlamak bir yana, tam tersine, birlikte hareketi önleyen kurallar demeti getirmiştir.
Yerel birimlerin ortaklaşa hareketini sağlayacak uygun mekanizmalar geliştirilmesi gerekir.

5. Ölçek ekonomisini yerel halkın kendi kendisini yönetme hakkıyla bütünleştirmenin ikinci
etkili yolu, yerel yönetimlere merkezden etkili rehberlik ve destek sağlamaktır. Bunun için her şeyden
önce (1) güçlü bir yerel yatırım kredi kurumu; (2) yerel proje-yatırım bankası; (3) deneyim paylaşma
merkezi yaratılmalıdır.
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6. Özgürlük, eşitlik ve kalkınma hedeflerine, ancak, güçlü yerel yönetimlere dayanan bir idari
merkeziyetçilik  ve siyasal olarak da üniter devletle ulaşabiliriz. Bunun için kişisel ve küresel hırslarla
değil, memleket ve halk tutkusuyla hareket etmek gerekir.

Son olarak belirtilmelidir ki;
Tasarı, Mart 2014’te yapılması gereken yerel genel seçimleri 27 Ekim 2013 tarihine çekmeyi

amaçlayan Anayasa değişikliğiyle birlikte gündeme geldiği için Tasarı’nın Komisyon’da büyük bir
aceleyle görüştürülmesine neden olmuştur. Bu durum, Tasarı’yı “seçim koşullarını etkileyerek
değiştiren yasa” konumuna getirmektedir. 

Bu gelişmelerin tümü, Tasarı’nın geri çekilmesini zorunlu kılmaktadır.

Birgül Ayman Güler Mehmet Siyam Kesimoğlu Ali Serindağ
İzmir Kırklareli Gaziantep

Namık Havutça Celal Dinçer Muharrem Işık
Balıkesir İstanbul Erzincan
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MUHALEFET ŞERHİ
1- GENEL OLARAK:
Hükümet tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 13 İlde Yeni

Büyükşehir Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM
İçişleri Komisyonu tarafından ele alınmış ve komisyon görüşmeleri tamamlanmıştır.

Tasarı ile;

- İl toplam nüfusu 750.000 olan bütün illere büyükşehir belediyesi statüsü verilmekte,

- Büyükşehir belediyesi statüsüne dönüştürülen illerde büyükşehir belediye sınırı il mülki sınırı
olarak düzenlenmekte,

- Büyükşehir belediyesine dönüştürülen (toplam 29) illerde il özel idareleri kapatılmakta,

- Büyükşehir belediyesine dönüştürülen illerde tüm (toplam 1032) belde ve tüm ( 9600 den fazla
orman köyü dahil toplam 16082) köyler, tüzel kişilikleri lağvedilerek mahalleye dönüştürülmekte,

- Bu köylerin oluşturduğu köylere hizmet götürme birlikleri de sona erdirilmekte.

- Büyükşehir belediyesi olmayan illerde 31.12.2011 tarihi itibarıyla nüfusu iki binin altında
bulunan 559 belde kapatılmakta,

- Büyükşehir belediyesi statüsüne dönüştürülen illerde 23 yeni ilçe kurulmakta,

- Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki bucaklar ve teşkilatı kaldırılmaktadır.

- Ayrıca, kapatılan köy ve beldelerin personeli mal varlıkları alacak hak ve borçları ile iştirakleri
tasfiye edilmektedir.

- Tasarının genel hatlarıyla bütçeye getireceği yükün net olarak hesaplanamadığı, yıllık yükün
3 milyar Türk lirası ile 20 milyar Türk lirası arasında olacağı yolunda değişik tahminler yapılmaktadır.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, hizmetlerin sunumundaki hız, kalite ve kapsamı makul
seviyeye çıkarmak maksadıyla alınacak iyi niyetli tedbirlere ve 13 ilimizin büyükşehir belediyesi
statüsüne dönüştürülmesine kuşkusuz diyecek bir şey olmadığı gibi buna itiraz da doğru değildir.
Ancak, bu Tasarının hedefinde yerel yönetimleri reforma tabi tutmak, kaynak ve imkânlardan daha
fazla istifade etmesini temin etmek ve bu alanda var olan eksik ve ihtiyaçları azami ölçüde gidermek
kesinlikle yer almamaktadır.

5 bin yıllık devlet tecrübemiz ve 600 yıllık imparatorluk hasılamızın sonucu ortaya çıkan 100
yıllık cumhuriyet tecrübemizin sonunda ulaşmış olduğumuz yönetim sistemimiz, hukuki olmayan
bir usulle ve zaruri ihtiyaç duyulmayan bir zamanda dayatma ile değiştirilmek istenmektedir.

Ayrıntılı değerlendirmelerimiz aşağıda sıralanmakla beraber bu Tasarı ile;

Türkiye, mahalli idareler ölçeğinden başlayarak fikri ve fiziki ayrışma tuzağına aleni ve ısrarlı
bir şekilde hükümet eliyle sürüklenecek,

Türk yönetim sisteminin üzerine yaslandığı merkezi kontrol ve üniter özellikler elenme ve
eritilme riskiyle karşı karşıya kalacak,

Federe devlet modelinin prototipi ve bölgesel bazda hemen hemen her yetkiyi haiz olacak
derebeyleri ihdas edilmesinin önü açılacak,

Bu durum ise Türk idare sisteminin ilke ve esaslarıyla taban tabana zıtlıklar içerecektir.
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Nitekim yapılması planlanan düzenlemeyle büyükşehir sınırları il sınırlarını kapsayacak şekilde
genişletileceğinden, il idaresi sistemi ciddi düzeyde yara alacaktır.

Belde belediyeleri ve köyler tasfiye edilerek mahalleye dönüştürülecek, sosyal, ekonomik ve
kültürel doku bozulacaktır.

Bilhassa 16 bin 82 köyün tüzel kişiliğinin kaldırılması yeni sosyolojik facialara neden olacak,
kentlerdeki kontrolsüz ve plansız yığılmayla birlikte yozlaşma ve yoksulluk hali önemli oranda varlık
gösterecektir.

Önemli bir husus da, köylerin ve beldelerin mahalle haline dönüştürülmesiyle vasat bulacak
aidiyet bulanıklığı ve doğup yetişilen yerlerle ilgili manevi hatıralara vurulacak darbedir.

Bu gelişmeler ışığında, AKP zihniyeti, Anayasa'nın 123. ve 127. maddelerine aykırı bir tutum
takınarak suça teşebbüs etmekte ve bu doğrultuda Türk idaresinin dayandığı ilkeleri bütünüyle
sakatlamaktadır.

Bunun yanı sıra, beliren olumsuzluklar kamu düzeninin sağlanmasına ve devlet hizmetlerinin
etkin, koordineli ve eşgüdüm içinde yürütülmesine ket vuracak ve mani olacaktır.

Tasarının tehlikeli yanlarını örtmek amacıyla İstanbul ve Kocaeli büyükşehir örneklerinden
hareket ederek bahaneler üretilmesi akıl ve mantık dışılığın ulaştığı noktayı göstermesi bakımından
ibretlik bir misaldir.

Büyükşehir belediye sınırlarının il sınırına çekilmesi, fiilen bölgesel yönetim ve eyalet sistemine
geçişin sondan bir önceki durağı olacağından tehlikeli bir mecranın kilidini açacaktır.

Şüphesiz bölücü ve yıkıcı unsurların dayattığı bölge tabanlı demokratik özerklik ve otonomi
çağrıları böylelikle cevap bulacak ve Türkiye adım adım bölünmeye götürülecektir.

2- HUKUKİ OLARAK;

A- Anayasa Açısından;

Tasarı Anayasamızın 2. maddesinde zikredilen hukuk devleti ilkesine aykırı olarak bütün
yasaların amiri konumundaki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın hükümlerine uygun olmayan
düzenlemeler içermektedir.

a) Anayasamızın 3. maddesi Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür
hükmünü içermektedir. Bu tasarıyla büyükşehir statüsüne kavuşturulacak 29 ilde anayasanın diğer
maddelerindeki hükümlere de aykırı düzenlemelerle merkezi idareden kopuk, merkezi idarenin
denetiminden uzak bölgesel yönetimler ortaya çıkacaktır, bu durum açıkça devletin milletiyle
bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldıran bir sonuç ortaya çıkaracaktır.

b) Anayasamızın kanun önünde eşitlik başlıklı 10. maddesi "herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. "
hükmünü haizdir. Tasarı ile aynı şartlara sahip olmakla beraber 29 ilde vatandaşlar bir farklı statüye
tabi, diğer illerde yaşayan vatandaşlar ise başka bir farklı statüye tabi tutulacaklardır. Büyükşehir
Belediyesi'ne tabi yerlerde yaşayanlar Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na, diğer illerde yaşayanlar ise
İl Özel İdaresi Belediye ve Köy Kanunu'na tabi olacaklardır. Bu husus kanun önünde eşitlik ilkesine
aykırılık teşkil edecektir.
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c) Anayasamızın 123. Maddesi "İdarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün" olduğunu "idarenin
kuruluş ve görevlerinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim'' ilkelerine dayandığını hüküm altına
almıştır. Anayasamıza göre bu iki yönetim arasındaki ilişkileri düzenleyen, bütünlüğü sağlayan araç
idari vesayettir. Tasarıda yer alan düzenleme ile merkezden yönetim esasının yerinden yönetim
esasına göre çok zayıflatıldığı böylece idari bütünlüğü sağlayacak olan vesayetin ortadan kaldırıldığı
aşikardır. Tasarının bu özelliği Anayasa'nın 123. maddesine aykırıdır.

d) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 126. Maddesi'nde "Türkiye, merkezi idare kuruluşu
bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere,
iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır." Hükümlerini
içermektedir. Burada bahsedilen yetki genişliği esası merkezin taşradaki temsilcisi, takipçisi,
denetleyicisi, uygulayıcısı olan valilerin yetkilerini kullanırken merkeze danışmadan, merkezden emir
beklemeden karar alma ve uygulama anlamındadır. Tasarı ile yetki genişliği esasının uygulanabileceği
bir alan bırakılmamaktadır. Bu hususta Anayasa'nın açık ve amir olan hükmüne aykırıdır.

e) Anayasa'nın 127. Maddesi "Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda
gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişilikleridir." Hükmünü
içermektedir. Tasarı ile Anayasa'nın tesis ettiği İl Özel İdaresi belediye ve köy gibi mahalli idarelerin
belediye dışında kalanları 29 ilde ortadan kaldırılmaktadır. İl Özel İdareleri tamamen kaldırılmakta
iken köyler ise, tüzel kişiliği olmayan mahallelere dönüştürülmektedir. Yani 29 ilde sadece belediyeler
olabilecektir. Anayasa'nın öngördüğü tüzel kişiliklerin kanunla kaldırılması mümkün değildir. Bu
düzenleme tartışmasız Anayasa'nın 127. Maddesi'ne aykırıdır.

f) Yine Anayasa'nın 127. Maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde "Kanun, büyük yerleşim
merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir." düzenlemesi mevcuttur. Burada kastedilen "yerleşim
merkezi" kavramı şehirlerin yani meskun mahallin olduğu yerlerdir. Nitekim mevcut büyükşehir
düzenlemesi meskun mahal olarak kabul edilen yerlerin, insanların yaşadığı yerlerin üzerinde tesis
edilmiştir. Tasarı ile büyükşehir sınırlarının il sınırlarına çıkarılması, büyükşehir düzenlemesinin ovalar,
dağlar gibi insanların yaşamadığı yerleri de kapsayacağı meydandadır. Konya'nın bozkırlarının,
Diyarbakır'ın sarp coğrafyalarının meskun mahal olduğunu ve düzenlemenin Anayasa'nın kastına
uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu yönüyle de Tasarı Anayasa'ya aykırıdır.

g) Anayasa'nın 169. ve 170. Maddeleri'nde orman köyleri ve orman köylüsü güvence altına
alınmıştır. Tasarı ile büyükşehir belediyesi statüsüne dönüştürülen yerlerde orman köylerinin de tüzel
kişiliğine son verilmekte mera, otlak ve yaylaklara ilave olarak orman alanlarıyla ilgili büyükşehir
belediyelerine imar uygulamaları yetkisi verilmektedir. Böylece anayasal güvence altında bulunan ve
merkezi idarenin koruması altında bulunan ormanlar, orman köyleri ve orman köylüsü korumasız
kalmaktadır. Bu haliyle de Tasarı Anayasa'nın 169 ve 170. Maddeleri'ne aykırıdır.

B- İç Tüzük Açısından;
a) Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildiğinde Meclis Başkanlığı tarafından ilgili

komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri Komisyonuna havale edilmiştir. Oysa Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilen 5747 Sayılı Kanun ile 5216 Sayılı Kanun'un bazı maddelerinin bu
tasarı ile yeniden TBMM gündemine getirildiği, Anayasa'ya aykırı olarak düzenlenen birçok hüküm
ihtiva ettiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, Tasarı öncelikle TBMM Anayasa Komisyonunda
ele alınmalıydı.
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b) Bütçeye getireceği yük, kadro ihdası ve benzeri hususlar göz önünde bulundurulduğunda,
tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhakkak ele alınması gerekirken, Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Komisyon üyelerinin bilgisi dışında “komisyonun işlerinin yoğunluğunu" bir yazı ile İçişleri
Komisyonu'na bildirerek, vazifesini yapmaktan çekinmiştir. Komisyon üyeleri hem alt komisyonda
hem de esas komisyonda Tasarının maliyetinin ne olduğu hususunda net bir bilgi sahibi
olamamışlardır.

c) Tasarı İçişleri Komisyonunda görüşülürken, komisyon üyeleri olarak, İç Tüzüğün 34. Maddesi
hükmü gereği başka bir komisyonun ihtisas alanına girdiği gerekçesiyle Anayasa Komisyonu ve Plan
ve Bütçe Komisyonundan görüş alınması talebimiz Komisyon Başkanı'nca kabul edilmeyerek İç
Tüzüğün bu hükmü çiğnenmiştir.

C- Diğer Kanunlar Açısından;
a) Bilindiği üzere Anayasa'nın 90. Maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesi "usulüne göre

yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir." hükmünü içermektedir. Bu
çerçevede bir kısım maddelerine çekince koymakla beraber çoğu maddelerini imzalayıp, kanunla
uygun görülmüş olan Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı gereği hem yerel yönetimlerin
tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması için orada yaşayan halkın rızası alınmalı, yani halkoylaması
yapılmalı hem de hizmetin en yakın birimden verilmesi(subsidiarity) ilkesi çiğnenmemelidir. Tasarı
bu iki açıdan da kanun niteliği taşıyan Yerel Yönetimler Özerklik Şartına aykırıdır.

b) Tasarı'nın bütçeye getirdiği yük, ihdas edilen kadrolar ve benzer hususlar açısından 5018
Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrolü Kanunu 14. Maddesi'ndeki, "Merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve
kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli
program ve mali plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler."
hükmüne uygun olarak düzenleyici etki analizi yapılmadan TBMM'ye gönderilmiştir. Bu haliyle
Tasarı bürokratlar tarafından analiz edilmeden, muhtemel sonuçları değerlendirilmeden hatta Tasarı
olarak değil, taslak olarak gönderilmiştir.

c) Tasarı 6 Madde, 2 Geçici Madde içerisine sıkıştırılmış 140 civarında fıkradan müteşekkil
olarak Komisyon önüne getirilmiştir. Maddelerin içerisinde 47 fıkrası olan madde görülmüştür.
Birbiriyle uzak alanları düzenleyen fıkraların aynı madde içerisine dercedilmiş olması maddeleri
tahlilde ve anlamakta güçlükler yaşanmasına sebep olmuştur. Bu haliyle Tasarı daha doğru deyimle
taslak mevzuat hazırlama usul ve esaslarına aykırı olarak hazırlanmış ve Komisyon önüne
getirilmiştir.

d) Tasarıya ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, sivil toplum
örgütlerinin görüşleri ancak Alt Komisyon ve Esas Komisyon çalışmaları sırasında alınabilmiş, tasarı
ekinde buna ilişkin bir bilgi ya da belgeye rastlanılamamıştır. Hülasa Tasarı kamuoyu ve ilgili
tarafların değerlendirmeleri alınmadan TBMM'ye sunulmuştur. Nitekim Alt Komisyon çalışmaları
sırasında 27, Esas Komisyon çalışmaları sırasında 17 adet önerge Hükümet Temsilcileri tarafından
hazırlanıp İktidar Partisi mensuplarına verdirilmiş ve onların oylarıyla kabul edilmiştir. Alt Komisyon
çalışmaları sırasında Hükümetin hazırlayıp kabul edilen önergelerin bazılarının Esas Komisyon
çalışmaları sırasında tekrar Tasarıdan çıkarılması bu çalışmanın ciddiyetsizliğinin de en bariz örneği
olmuştur.
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e) Tasarı diğer kanunlarla olan etkileşimi göz önüne alınmaksızın hazırlanmıştır. 5302 Sayılı İl
Özel İdaresi Kanunu'nun 4. Maddesi'ndeki "İl Özel İdaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur
ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer." hükmü hiç dikkate alınmamıştır. İl Özel İdarelerinin
kuruluşuna ilişkin alanı özel olarak tanzim eden bu hüküm gereği 29 ilde özel idareyi kaldırabilmek
için ilin kaldırılması gerekmektedir.

f) 3213 Sayılı Maden Kanunu çerçevesinde yeraltı kaynaklarının devletin hüküm ve tasarrufu
altında olduğu, madenin ocak başı fiyatının % 5'i kadar devlet hakkı alındığı hususları göz önünde
bulundurulmadan yapılan düzenlemeyle bu hak belediyelere geçmektedir. Bu husus da Maden
Kanunundaki "yeraltı kaynaklarının devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu" hususuyla çelişen
bir düzenlemedir.

3- İDARİ SONUÇLARI AÇISINDAN

5 bin yıllık devlet kurma geleneğimiz, 600 yıllık dünyayı yönetme tecrübemiz ve yaklaşık yüz
yıllık Cumhuriyet tarihi deneyimlerimizin sonucu olarak vücut bulmuş; bugünkü olgunluğuna
erişmiş, yüzlerce yıllık tecrübenin tezahürü yönetim sistemimizi ortadan kaldıracak olan bu Kanun
Tasarısı gayri hukuki bir şekilde milletimize dayatılmaktadır. Mevcut İl İdaresi Kanunu ile İl İdaresi
sistemimiz, Yetki Genişliği Sistemi ve Coğrafi Şartlara Bağlı Yerinden Yönetim Sistemi gayet açık
bir şekilde ortadadır. İl İdaresi Kanununa göre:

a) İl İdaresi Sistemi : İl İdaresi Kanunun 9'uncu Maddesinde belirtildiği üzere; "Vali ilde Devletin
ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme
vasıtasıdır." Bu düzenleme ile hükümetin emirlerini ve devlet politikalarını uygulama görevi ortadan
kaldırılmakta; yani valilerimizin yetkileri ellerinden alınmaktadır.

b) Bu düzenleme ile hali hazırda valilere ait önemli yetki ve görevler büyükşehir belediyelerine
bırakılmaktadır. Yeni Büyükşehir Modeli ile; İl Özel İdarelerinin kapatılmasıyla, İl Özel İdaresi
Kanununun uygulanamayacak olması, il özel idarelerinde valilerin kullandığı yetkilerin ortadan
kalkmasına sebep olmaktadır. İl Özel İdaresi tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması ve bütün il
sınırlarının büyükşehir belediyesi sınırı olarak belirlenmesi valilerimizin birçok yetkisini kullanamaz
hale gelmesi anlamına gelmektedir. Bunlardan bazılarını özetleyecek olursak;

■ Bütün il sınırları içinde valinin kullandığı; gençlik ve spor hizmetlerine, tarım, sanayi ve
ticaretin geliştirilmesine dair yetkiler; bayındırlık ve iskân yetkileri; toprağın korunması ve erozyonun
önlenmesine dair yetkiler; kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi
verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarına dair yetkiler,

■ Daha önce vali tarafından belediye sınırları dışında kullanılan imar, yol, su, kanalizasyon, katı
atık, çevre, acil yardım ve kurtarma hizmetleriyle ilgili yetkiler; orman köylerinin desteklenmesi,
ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetlerle ilgili yetkiler,

■ Vali tarafından o ildeki hizmetlerin yürütülmesinde mahalli idareler ve kamu kuruşları arasında
bütünlük, uyum ve koordinasyonun sağlanmasına dair yetkiler,

■ Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek,
yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek konusundaki yetkiler,

■ İl belediyesi sınırları dışında vali tarafından kullanılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin
ruhsatlandırılmasına dair yetkiler,
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■ Belediye sınırları dışında ruhsatlandırılacak bütün işyerlerine ruhsat verilmesine ve buraların
denetlenmesine dair yetkiler,

■ Özel idarelerce hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malların alımı, satımı,
kiraya verilmesi, takas edilmesi, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesine dair yetkiler,

■ İlin stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarının yapılmasına dair yetkiler,
■ Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahalli idareler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği

yapılmasına dair yetkiler,
■ Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya

karar vermek hususundaki yetkiler,
■ İl Özel İdaresine kanunlar ile verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine

bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesine dair yetkiler,
■ Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesine

dair yetkiler,
■ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve

Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirmeye ilişkin yetkiler valilerden alınan yetkilerden bazılarıdır.

Ayrıca valilerin İl İdaresi Kanunundan kaynaklanan bazı yetkilerinin kullanımı da mümkün
olamayacaktır. Çünkü 5393 sayılı Belediye Kanununun "Uygulanmayacak Hükümler'" başlıklı
84'üncü maddesine göre, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetler bakımından
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun hükümleri uygulanmayacaktır. Dolayısıyla; valilerin ilin genelinde
kullanacağı denetim ve gözetim yetkisi, bütün il sınırları belediye sınırı olacağından dolayı
kullanılamaz hale gelecektir. Bilindiği gibi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28'inci
maddesine göre, Belediye Kanununun hükümleri ilgisine göre büyükşehir belediyeleri hakkında da
uygulanmaktadır. Yani İl İdaresi Kanununun hükümlerinin uygulanmaması meselesi Büyükşehir
Belediyesi Kanununun uygulandığı alanlar itibariyle geçerlidir.

c) Yetki Genişliği Sistemi: İl İdaresi Kanununda Yetki Genişliği sistemi açıkça ifade
edilmektedir. İl İdaresi Kanununun 3'üncü Maddesine göre; İllerin idaresi Yetki Genişliği ilkesine
dayandırılmaktadır. Bu düzenleme ile Yetki Genişliği Esasına binaen valilerimizin ifa ettiği   görevler
ellerinden alınmaktadır.

d) Yerinden Yönetim : Anayasamızın 127'inci maddesinde yer alan; "Mahallî idareler; il,
belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla
belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan
kamu tüzelkişileridir. Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine
uygun olarak kanunla düzenlenir." hükmü göz ardı edilmekte, dolayısıyla düzenleme bu haliyle
Anayasamızın 127. Maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

Kanun tasarısı ile getirilmeye çalışılan en dikkat çekici değişiklik il özel idarelerinin
kapatılmasıdır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi,
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. Yine bu kanunun 4'üncü
Maddesinde " il özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel
kişiliği sona erer." denilmektedir. Bu maddeden de açıkça anlaşılacağı üzere, bir ilin tüzel kişiliği
son bulmadan il özel idarelerinin kapatılması söz konusu olamaz. Bu haliyle bu tasarı idari
sistemimizi oluşturan bütün kanunları ve anayasamızı alt üst etmektedir.
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Ayrıca, kırsal belediyecilik alanında başarılı bir örnek bulmak da zordur. Bu nedenle kırsala
hizmet götürmek amacıyla özel idareler, köylere hizmet götürme birlikleri kurulmuştur, belediye
yönetimlerinin kırsal alana hizmet konusunda ehil olup olmadığı da tartışmalıdır. Çünkü belediyeler
beldelere, yani insanların yoğun olarak yerleştikleri yerlere hizmet etmek için kurulmuştur. Belediye
Kanunu da toplu yerleşim yerlerindeki insanlara uygulanacak kuralları genel olarak düzenlemektedir.
Bu alanda belediyelerin bir birikimi de yoktur. Dolayısıyla kırsal alanda belediyelerden yeterli hizmet
beklentisine girmek abesle iştigaldir.

Öte yandan mevcut Büyükşehir Belediyelerinin hizmet konusunda şu andaki sınırları içinde dahi
başarıya ulaşamamış olması bu konudaki eleştirileri de haklı kılmaktadır. Son yıllarda büyükşehir
belediyelerinin borçları sistematik olarak artarken yatırım harcamaları da ciddi şekilde azalmıştır.
Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi 10 yıldır bir tek metro istasyonu bile devreye sokamamıştır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi bu işin altından kalkamayınca çözüm metro yapım işinin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmesinde bulunmuştur. Yoğun yerleşim yerlerindeki
temel alt yapı hizmetlerini yerine getiremeyen Büyükşehirlerin merkezden yüzlerce kilometre
uzaklıktaki yerleşim yerlerine hizmet götürmesi beklenemez. Bu düzenlemenin bu yönüyle de
vatandaşa gidecek olan hizmeti büyük ölçüde aksatacağı ortadadır.

İstanbul ve Kocaeli modellerinin genele uygulanabilirliği de tartışmalıdır. Zaten tamamı yerleşim
yeri haline gelen ve yüz ölçümü yeni büyükşehir modelinin uygulanacağı çoğu ilden hatırı sayılır bir
şekilde küçük olan bu illerde uygulanan modelin; Yüzölçümü oldukça büyük olan Konya gibi, 1100
Km ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla gibi yerlerde uygulanamayacağı gayet açık
bir şekilde ortadadır.

Anayasamızın 169'uncu ve 170'inci maddeleriyle tüzel kişilikleri teminat altına alınan orman
köylerinin yok sayıldığı; dolayısıyla anayasanın yok sayıldığı ortadadır. Anayasa ile tüzel kişilikleri
kabul edilen, desteklenmesi, korunması ve geliştirilmesi anayasada belirtilen Orman Köylerinin bu
Kanun Tasarısıyla birlikte ortadan kaldırılmaya çalışılması; hele de bunun bir kanun değişikliği ile
yapılmaya çalışılması bir hukuk faciası hem de idari sistemimizin genlerine vurulmuş bir darbedir.

Dünyada; gelişmiş demokrasiyle yönetilen ülkelerde, vatandaşın doğrudan hizmet alabilmesi,
seçtiği kişilerin faaliyetlerini daha yakından denetleyebilmesi ve belediye hizmetlerinden daha kolay,
daha fazla faydalanabilmesi için, belediyecilik anlayışı yaygınlaştırılırken; bu kanun tasarısıyla
beldelerin kapatılması vatandaşın hizmet alımını daha da güçleştirecektir.

Bugün Fransa'da 36.500 adet belediye bulunmaktadır. Yaklaşık 65 milyon nüfusu olan Fransa'da
36.500 belediye bulunurken 75 milyon nüfusu olan ülkemizde bu sayı 2950'dir. Bu tasarıyla mevcut
belediyelerimizin yarısının daha kapatılması ise ayrı bir garabet oluşturmaktadır.

Yine dünyada halkın yönetime katılımının güçlendirilmesi adına seçilmiş insan sayısı çoğalırken
bu kanun tasarısıyla vatandaş tarafından seçilmiş on binlerce temsilcinin temsil görevi elinden
alınmakta; dolayısıyla vatandaşın yönetime katılması zorlaştırılmakta ve vatandaşın iradesi yok
sayılmaktadır. Bu kanun tasarısıyla kapatılan belediyelerin belediye başkanları, belediye meclis
üyeleri, il genel meclis üyeleri, köy muhtarları yönetim kademesinden uzaklaştırılmakta; temsil
niteliklerini kaybetmektedirler.

Bu düzenleme Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler şartına, ve "subsidiarite" ilkesine, yani
ihtiyaçların en yakın yönetim birimi tarafından karşılanması ilkesine de aykırıdır.
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Anayasa Mahkemesinin 5747 sayılı Kanunun iptali istemiyle açılan davada vermiş olduğu
2008/34Esas, 2008/153 Karar sayılı Kararı 6.12.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Anayasa Mahkemesi bu kararında, 5747 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;
Yasa'ya ekli 44 sayılı listede gösterilen belediyelerden:

1- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına
yasal süresi içinde iptal davası açanlar,

2- Yasa'nın yürürlüğe girdiği 22.3.2008 tarihinden önce 5393 sayılı Yasa'nın 8. maddesi uyarınca
yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2000'in üzerine çıkanlar,

3- "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş turizm
bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri" kapsamında kalanlar ile
"'Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca saptanan 2008 yılı turizm öncelikli yöreler " listesinde yer
alanlar, yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Kanun Tasarısı bu haliyle
Anayasa Mahkemesinin yukarıda bahsi geçen 2008 tarihli kararına da aykırılık teşkil etmektedir.

4- EKONOMİK VE MALİ SONUÇLARI AÇISINDAN;

Bu kanun tasarısıyla hükümet yetkilileri tarafından bütçeye en az 4 milyar Türk Lirası gibi büyük
bir yük geleceği ifade edilmektedir. Ancak bu Kanun Tasarısı maalesef Plan Bütçe Komisyonunda
görüşülmediği için bu kanun ile bütçeye ne kadar yük getirileceği konusunda net bir fikir sahibi
olunamamıştır. Her halükarda bütçeye milyarlarca lira yük getirecek olan bu Kanun Tasarısının Plan
ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeden yangından mal kaçırırcasına İçişleri Komisyonuna getirilmesi
soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Bütçeye yüklenecek olan bu yük nereden
karşılanacaktır? Hali Hazırda bütçede oluşan 8,5 milyar TL'lik açığı kapatmak için ÖTV, Elektrik,
akaryakıt ürünleri, doğalgaz gibi temel girdilere %10 zam yapan hükümet bu yeni yükü karşılamak
için hangi zamları yapacaktır?

Kanun tasarısıyla birlikte kırsalda yaşadığı halde sözde büyükşehirli olacak olan
vatandaşlarımıza yansıtılacak olan ilave yükler de yine vatandaşlarımızı çok zor günlerin beklediğinin
işaretidir. Kırsalda yaşayıp da sözde büyükşehirli olacak olan vatandaşlarımızın sırtına yüklenecek
olan ilave yüklerden bazıları şunlardır:

a) Emlak vergileri yüzde yüz artacaktır.

b) Halen kırsal alanda basit usulde vergilendirilmekte olan esnaf ve sanatkarlar bundan sonra
gerçek usulde vergilendirilecek dolayısıyla vatandaşlarımız yüksek vergilerle yüzleşecektir.

c) Çevre temizlik vergisi % 25 oranında arttırılacaktır.

d) Artık köydeki vatandaşımız da imar harcı ödeyecektir.

e) Hali hazırda köydeki vatandaşlarımız da işyeri ruhsatı harcı ödeyeceklerdir.

f) Köydeki vatandaşlarımız da elektrik, su, atık su, ve kanalizasyon için şehirdeki
vatandaşlarımız gibi ücret ödeyeceklerdir.

g) Köyde yaşayan vatandaşlarımız bundan sonra yol, su ve kanalizasyon hizmetlerine katılım
payı ödemekle karşı karşıya kalacaklardır.
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h) Kırsalda yaşayan esnaflarımızın bağlı bulundukları odalara ödedikleri aidat kat kat artacaktır.

i) Her ne kadar vergi ve harçların tahsilatına 5 yıl muafiyet getirilmiş olsa da vatandaşlarımızın
sırtına yeni yükler yüklenmiştir.

Yukarıda saydığımız yeni yükler köylünün sırtına binecektir. Bu yükler ve hıfzıssıhha kanunun
246. maddesi beraber değerlendirildiğinde büyükşehir sınırları içerisinde tarım ve hayvancılıkla
uğraşılması neredeyse imkânsız hale gelecektir. Çünkü bundan sonra tüzel kişiliğini kaybederek
mahalleye dönüşen köy ve beldelerin nüfusundan bahsedilemeyecektir. Hıfzıssıhha kanununun 246.
maddesinde bahsedilen 20 bin rakamı en azından o ilçenin nüfusuna göre değerlendirilecektir. Zaten
bu kanuna göre büyükşehir sınırları içerisinde nüfusu 20 binin altında olan bir ilçe kurulması da
mümkün değildir. Dolayısıyla bundan sonra köylerde özellikle hayvancılık imkansız hale gelecektir.

5- SİYASİ SONUÇLAR

Türkiye, mahalli idareler ölçeğinden başlayarak fikri ve fiziki ayrışma tuzağına aleni ve ısrarlı
bir şekilde hükümet eliyle sürüklenmektedir. Türk yönetim sisteminin üzerine yaslandığı merkezi
kontrol ve üniter özellikler aşama aşama elenme ve eritilme riskiyle karşı karşıyadır. AKP'nin
gündeme getirip hazırladığı bu Büyükşehir Kanun Tasarısı'yla federe devlet modelinin prototipi
planlanmış ve bölgesel bazda hemen hemen her yetkiye haiz olacak derebeyleri ihdas edilmesinin önü
açılmıştır. Bu durum Türk idare sisteminin ilke ve esaslarıyla taban tabana zıtlıklar içermektedir.
Yapılması planlanan düzenlemeyle büyükşehir sınırları il sınırlarını kapsayacak şekilde
genişletileceğinden, il idaresi sistemi ciddi düzeyde yara alacaktır. Belde belediyeleri ve çok sayıda
köyler tasfiye edilecektir. Sosyal, ekonomik ve kültürel doku bozulacaktır. Kanun tasarısıyla birlikte
16 bin 82 köyün tüzel kişiliğinin kaldırılması kentlerdeki kontrolsüz ve plansız yığılmayla birlikte
yozlaşma ve yoksulluk artacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 9 Işık ilkelerinden birisi olan
"Köycülük" gereğince, köy topluluğu politikasının oluşturulması gerektiğine ve köylerden tarım
kentleri inşa etmenin önemine inanmaktadır.

Düzenlemeyle ilgili bir diğer husus ise şudur: Bu düzenleme iyi niyetli bir düzenleme değildir.
Öncelikle bu düzenleme Kandilin talebidir. Bu düzenleme Başbakan'ın özel temsilcisi sıfatıyla
görüşmelere katılanların sözü; eli kanlı terör örgütünü temsilen oturanların, Oslocuların talebidir. Bu
düzenleme eli kanlı terör örgütünün uzantısı olan KCK yapılanmasının talebidir. Bu düzenleme
BDP'nin talebidir. Bu düzenleme Büyük Ortadoğu Projesinin mimarlarının talebidir. Bu düzenleme
Ortadoğu'da milyonlarca Müslüman kanının dökülmesi pahasına, Ortadoğu'nun yeniden
yapılandırılmasını isteyen Büyük Ortadoğu Projesi mimarlarının talebidir. İmralı'nın talebidir. Kısaca
Türk Milletinin birliğini bozmaya çalışan, bin yıllık kardeşliğimizin temellerini bozmaya çalışan,
ülkemizi şehir devletlerine ayırmak isteyen iç ve dış mihrakların ortak talebidir.

Bu düzenleme İçişleri Bakanlığının talebi değildir. Bu düzenleme milletvekillerinin talebi
değildir. Bu düzenleme Belediye Başkanlarının talebi değildir. Bu düzenleme sivil toplum
örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, seçilmiş il genel meclisi üyelerinin, köy muhtarlarının talebi
değildir. Bu düzenleme vatandaşın da talebi değildir. Nihayetinde bu talep Türk Milletinin talebi hiç
değildir.
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde bulunduğu sorunlarının çözümüne katkıda
bulunmayacak, bilakis çözümü daha da güçleştirecek olan bu tasarı, sayın başbakanın hayalinde var
olan "başkanlık" sisteminin bir unsuru olarak federatif yapıyı gündeme getirecektir. Hepimizce
malumdur ki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında devam eden anayasa değişikliği kapsamında,
uyum komisyonu tarafından dinlenen ya da görüşleri alınan; kurum, kuruluş, sivil toplum ve
toplumun diğer kesimlerinden hiç birisi Türkiye'de bir "başkanlık" sistemi önerisinde bulunmamıştır.
Yani toplumun böyle bir talebi yoktur. Başkanlık sistemi talebi; yine hepimizce malumdur ki, sadece
Sayın Başbakan tarafından dile getirilmekte ve bazı köşe yazarları tarafından gündemde tutulmaya
çalışılmaktadır: Başkanlık sistemi rüyasının ve bölücü mihrakların taleplerinin sonucu olarak bugün
federatif bir yapının temelinin atıldığı bu kanun tasarısı gündeme getirilmektedir. Yani sadece Recep
Tayyip Erdoğan istiyor ve hayallerini süslüyor diye "başkanlık " sistemi konuşulmaktadır.

Kamuoyu tarafından Oslo görüşmeleri olarak bilinen ve bazı kayıtları kamuoyuna sızan, önce
şeref pahasına inkar edilip daha sonra ibretlik bir şekilde AKP'nin övünç kaynağı haline gelen eli kanlı
terör örgütü ile AKP iktidarının ve Sayın Başbakanın özel temsilcisinin görüşmelerinde yer alan;
merkezin bazı yetkilerinin önce valilere daha sonra da belediyelere devrinin görüşüldüğü ve bu
konuda mutabakata varıldığı kamuoyunun malumudur.

Bebek katilleri ile sürdürülen müzakerelerde, İmralı tarafından dayatılan yol haritasında, bölücü
iç ve dış mihraklar tarafından dikte edilmeye çalışılan istek, öneri ve telkinlerde yer alan hangi istek
ve arzular yerine getirilmemiştir? Görünen o ki; bir sonraki adım Bebek katili İmralı Canisi'nin ev
hapsine çıkarılması isteğinin görüşüleceği, yeni tavizlerin verileceği müzakereler olacaktır. Şüphesiz
bölücü ve yıkıcı unsurların dayattığı bölge tabanlı demokratik özerklik ve otonomi çağrıları bu
düzenlemeyle cevap bulacak ve Türkiye adım adım bölünmeye götürülecektir.

Bugün modern halini almış, yaklaşık 200 yılın tecrübesini bünyesinde barındıran, onlarca yıllık
coğrafi ve mesleki tecrübeye haiz olan Jandarma teşkilatının düzenlemeyle ortadan kaldırılması bu
güzide teşkilatımızın tecrübe ve geçmişinin yok sayılması anlamına gelmektedir. Yine kırsalda
köylerin kaldırılması ile birlikte köy koruculuğu sistemi de fiilen ortadan kaldırılmış olacaktır. Bölücü
terör örgütü ve uzantılarının taleplerinden birisi olan, bölgede kahramanca hizmetleri olan köy
korucularının ortadan kaldırılması da böylelikle yerine getirilmiş olacaktır.

Ayrıca yer altı kaynaklarının devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu 3213 ve 5177 sayılı
kanunlarda açıkça belirtilmektedir. Daha önceki düzenlemeler il özel idare payı ve devlet hakkı
olarak; madenin ocak başı satış fiyatının %5 i il özel idaresi ve hazineye aktarılırken bu düzenlemeyle
devlet hakkı ve özel idare payının da büyükşehir belediye bütçesine aktarılması durumu söz
konusudur. Bu düzenlemeyle maden gelirlerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanması durumu
ortadan kaldırılmakta, bu da eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Diğer dikkat çeken bir husus da yabancılara mülk satışını düzenleyen hükümlerin, 2B ve hazine
arazilerinin satışını düzenleyen kanunun ve kentsel dönüşüm projesini düzenleyen değişikliğin ardı
ardına çıkarılmasıdır. Rayiç bedellerin yüksek tutularak vatandaşın kendi yerlerini almasını
güçleştiren ve bu bedellere itiraz yolunu da kapatan dolayısıyla; bu yerlerin vatandaştan alınarak
yeni rantiyecilere aktarılmaya çalışılması da dikkate değer bir husustur.

– 179 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

yasemin



Bugün Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizi her fırsatta dile getirip; "Krize girdiler
ve adalarını dahi satacak duruma geldiler" diyen iktidar partisi mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti
topraklarının % 10'unu yabancılara satacak düzenlemeler yapması ibretliktir. Ki Yunanistan krizde
olmasına rağmen kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar seviyelerindedir. Devletin İdari yapısını
bozan bu düzenlemeyle birlikte son aylarda çıkartılan bu değişiklikler bir bütün halinde ele
alındığında oynanan oyunlar; gizli gündemler daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yine bu açıdan
bakıldığında amacın vatandaşın hizmet alması değil vatandaşın geleceğinin ipotek altına alınması
olduğu açıkça görülmektedir.

Sonuç olarak bu düzenleme sayın başbakanı "başkan" yapabilir. Ancak bu düzenlemeyle üniter
yapımız ve bin yıllık kardeşliğimiz dinamitlenmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi ülkemizi bölecek,
parçalayacak ve ülkemizin birliğine dirliğine zarar verecek bir ihanet projesi olan bu kanun tasarısına
karşıdır. Ve başından beri saydığımız gibi Anayasamıza, devlet geleneğimize, idari yapımıza aykırı
olan bu kanun tasarısının Gazi Meclisimizde görüşülmemesi gerektiğine inanmaktadır. Bu vesileyle
bu kanunun tasarısının hükümet tarafından geri çekilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

31.10.2012

Mehmet Erdoğan Hasan Hüseyin Türkoğlu Enver Erdem
Muğla Osmaniye Elazığ
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MUHALEFET ŞERHİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 27 Ekim 2013 tarihinde yapılması öngörülen yerel
seçimler nedeniyle, kısa süre içinde yasalaştırılmak amacıyla hızla hazırlanarak TBMM'ye getirilmiş,
konu hakkında ilgili kurumların, birliklerin, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin ve meslek
odalarının görüşleri alınmamıştır.

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar, kutsanmış katı merkeziyetçi, bürokratik, hantal idari
yapının ülkenin ve çağın ihtiyaçlarına cevap vermediği tespitini neredeyse bütün toplumsal kesimlerin
mutabık olduğu bir olgu olarak yeniden ele alma gereği vardır. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana,
merkezi yönetim anlayışı sürekli olarak kendini yerelde daha fazla hissettirme adına, valileri ve
kaymakamları yetkilerle donatmıştır, özellikle de valilerin ve kaymakamların merkezden atanması,
yerel halkı tanımayan, kültürünü bilmeyen kişilerin yönetimlerde olması, yönetimi hem zorlamış,
hem de ihtiyaçların belirlenme sorunu nedeniyle de eksik ve sanal kalmıştır. Bunun yanında halkın
yönetimin bu merkeziliği nedeniyle kendini yönetimde özne olarak görememesi, var olan sorunların
çözümünde de halka herhangi bir rol atfetmemiştir. Bu nedenle merkezden atanan yöneticilerin
sorunların çözümünde tek karar mercii olması, kültürel anlamda halkı yıpratması yanında, her
vatandaşta olması gereken aidiyet hissini de zayıflatmıştır. Merkezileşme bugüne kadar toplumsal
hayatta sorunları derinleştiren bir işlev görmesine rağmen, günümüzde de halen daha merkezileşme
de ısrar etmek, sorunların daha da derinleştirmekten öte bir anlam ifade etmemektedir. Dünyanın her
yerinde güçlü yerel yönetimler, güçlü bir toplumun en temel şartı haline gelmiştir. Ama güç
tanımındaki bu kasıt, yönetimin tek merkezliliği değil, tek tek toplumda bulunan tüm bireylerin
taleplerinin dikkate alınarak, yönetimlerde söz sahibi olmalarıyla açıklanabilir. Buradaki güç,
bireylerin yönetim haklarının bulunmalarından kaynaklanan dinamizm ile ifade edilir. Bu da daha
demokratik ve demokratikleştikçe güçlenen bir toplum demektir. Kökleri yüzyıllar öncesinde kalmış,
güç tanımları ve algısıyla, merkeziyetçiliği güçlendirici adımlar atmak ancak çağı yakalayamayanların
yapabilecekleri bir şeydir.

Çağdaş demokrasilerin temel omurgasının yerelleşme (desantrilazyon) yerinden yöntemini esas
alan adem-i merkeziyetçi idareler olduğu gerçeğinden hareketle ülkemizde köklü bir idari reformun
zorunlu bir gereksinim olarak kendini dayattığı gerçeğini kabul etmek gerekir, söz konusu idari
reformun özünü daha fazla demokrasi daha fazla yerelleşme olarak tespit etmek 21. yy evrensel
normların kaçınılmaz sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaldı ki ülkemizin temel sosyal,
siyasal, toplumsal, ekonomik hedeflerinin Avrupa Birliği normlarını hedefleştirmesi de söz konusu
idari reformun, AB kriterleri doğrultusunda ele alınması gerekliliğini ortaya koyar.

Bilindiği gibi AB kriterlerinin temel ilkeleri yerel demokrasi, insan hakları ve hukukun
üstünlüğünü referans almaktadır. Bu ilkelerin somut çerçeveleri ise yerel yönetimler özerklik şartı ve
Avrupa insan hakları sözleşmesi baz alınarak belirlenmiştir. Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı
uluslararası bir sözleşmedir. Şart yerel yönetimler kavramını şöyle tanımlamaktadır: Yasalar
çerçevesinde, kendi sorumlulukları altında kamusal hizmetlerin ve görevlerin önemli bir bölümünü,
yerel halkın çıkarları doğrultusunda düzenleme hakkı, yeterliliği ve olanağıdır. Yerel yönetimler yetki
alanlarının dışına bırakılmış olmayan ve yasalarla başka yönetimlere verilmemiş olan her konuda, tam
takdir hakkına sahiptir.
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Yine kamusal görevler ve sorumluluklar, genellikle ve tercihen halka en yakın yönetim
basamakları tarafından yerine getirilmelidir. Beldeden bölgeye kadar her topluluk kendisini ilgilendiren
izlerde kendi başına karar alabilme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Tüm bu yetkiler merkezi yönetimlerin
yerel yönetimler tarafından alınan kararları zayıflatmayacak ve kapsamlarını daraltmayacak hususları
içermektedir. Buradan hareketle yerel yönetimlerin, görevleriyle orantılı, yeterli ve her zaman serbestçe
kullanabilecekleri mali kaynakların ayrılması zorunludur. Bu kaynakların en azından belli bir oranı
kendilerinin belirleyebilecekleri yerel vergilerden ve harçlardan oluşması öngörülmüştür. Güçsüz olan
yerel yönetimler için ise denkleştirme politikası devletin gündeminde olmalı, belli yardımların
aktarılması ise mutlaka sağlanmalıdır. Diğer taraftan yerel yönetimler üzerindeki vesayetin yani
devletin gözetimi ve denetiminin kapsamı niteliği de net olarak tanımlanmıştır.

Yerel yönetimlerin işlemlerinin, kararlarının, eylemlerinin yerinde olup olmadığı iyi mi kötü
mü olduğuna karar verilmesi gibi bir yetkiyi devlet hiç bir zaman kullanmayacaktır. Devlet kendi
görevlerinden bir kısmını yerel yönetimlere kendi adına yerine getirilmek üzere bırakmış devretmiş
ise o takdirde yerindenlik denetiminin yapılmasına istisnai olarak izin verilebilir.

Bir diğer önemli konu ise, yerel yönetimlerin hem ülke içinde hem de ülke dışında başka yerel
yönetimlerle serbestçe işbirliği yapabilme yetkisine sahip olmasıdır. Aynı şekilde yerel yönetimler
yurt içindeki ve dışındaki derneklerin serbestçe üyesi ve kurucusu olabilirler.

Türkiye Avrupa yerel yönetimler özerklik şartını 1988 de imzalamış 1992 de 3723 sayılı yasa
ile onaylamıştır. Fakat imzaladığı ve onayladığı şarta bir takım çekinceler koymuştur. Anayasanın 90.
Maddesi onaylanmış uluslararası bir anlaşma eğer temel insan hak ve özgürlüklerini ilgilendiriyorsa,
anlaşmada yer alan kurallara öncelik tanınması, iç hukuktaki düzenlemenin de bunlara aykırı
olamayacağını ifade etmektedir. Türkiye'nin onaylamış olduğu bu antlaşmaya uygun hareket edip
etmediği konusu ise Avrupa konseyi tarafından takip edilmekte bu doğrultuda yoğun eleştirilerin
olduğu raporlar sıkça gündemimize gelmektedir. Raporlarda sıklıkla zorunlu göç, köylerin tahrip
edilmesi, belediye başkanları ve meclis üyelerinin iç işleri bakanlığınca görevden alınması veya
tutuklanması eleştirilmektedir. Valilerin il özel yönetimlerindeki güçlü konumları tartışılmaktadır.
Yine belediye gelirleri reformunun yapılmaması, çok dilli belediyecilik önündeki engeller önemli
eleştiri konusu olmaktadır.

İşte yapılacak yeni bir idari reform yasa tasarısının hem Avrupa yerel yönetimler özerklik şartına
uygunluğu, hem de Avrupa konseyi raporlarındaki eleştirileri gidermesi, AB süreci açısından son
derece önemlidir.

Yapılacak yasal düzenleme, ademi merkeziyetçi bir anlayışla yerel yönetimlerin, özerk,
demokratik, ekolojik bir açıdan yeniden ele alınıp organize edilmesidir.

Yerel yönetim açısından önemli değişimlere karşılık gelen düzenleme ile Türkiye'de var olan
belediye sayıları önemli oranda azalmakta, 1591 belde belediyesi ile 16082 köyün tüzel kişiliği sona
ermekte, 29 il özel idaresi de kapatılmaktadır. Kapatılan belde belediyelerinden 559'u büyükşehir
olmayan illerdeki belde belediyeleriyken, 1032'si ise büyükşehir belediyesi olan illerde
bulunmaktadır. Türkiye'de var olan belediye sayısı 2000 yılında 3.228 düzeyindeyken, Büyükşehir
Yasası ve Belediye Yasası'nda yapılan değişiklikler sonucu gerçekleşen kapanmalarla, 2009 yılı yerel
seçimleri sonrasında, 2010 yılında bu sayı 2.950'ye inmiştir. Bu kez yapılan değişiklikle 1591
belediyenin kapanmasıyla bu sayı 1.359'a inmektedir. Bu sayıya yeni kurulan ilçe belediyelerinin
eklenmesiyle 1.384'e yükselmiştir. Son 10 yılda ülke genelinde belediye sayısının yaklaşık % 60
azalması anlamına gelen böylesi bir düzenleme, ülkemizin yerel yönetim sistemi açısından önemli
bir değişim anlamına da gelmektedir.
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Halkın belde belediyeleri, belediye meclisleri aracılığıyla karar alma, hizmet, üretim, yaşamlarını
idare ettirecek süreçlerin dışına atılmaları, her şeyden önce anti demokratik bir uygulama olacaktır
bu durumun yetkileri yerele dağıtılması yerelin merkeze karşı güçlendirilmesi, katılımcı demokrasinin
geliştirilmesi ilkelerine aykırı olduğu açıktır.

İl ve ilçelerde mevcut bulunan kırsal yerleşimlerin kentsel yerleşime uygun belediye tip
yönetimle yönetilmesinin kırsal ve kentsel bölgelerin sosyo-ekonomik ihtiyaçları, götürülmesi
gereken hizmetlerin nitelikleri de göz önünde bulundurulduğunda öngörülen yapının başarılı olması
mümkün olmadığı gibi, kent -kır diyalektiğine ve kırın özgünlüğüne zarar verecektir.

Tasarının birçok maddesinin anayasaya aykırılık teşkil ettiği açıktır. Tasarı, hem anayasanın 127.
maddesinde belirtilen, hem de Avrupa yerel yönetimler özerklik şartının altyapısını oluşturan
yerindenlik (subsidiarity) ilkelerine aykırıdır. Tasarı İstanbul ve Kocaeli illeri baz alınarak hazırlanmış
ve tüm illerinde İstanbul ve Kocaeli ile denk düştüğü kabul edilmiştir. Başta bu zihniyet başlı başına
yerellik ilkeleri ile bağdaşmaz.

Ayrıca Büyükşehir Belediyeleri'ndeki değişikliklerle Büyükşehir belediyesi sınırları dışında
kalan yerlerin farklı mevzuatlara tabi olacaklarından, bu Anayasa'nın kanun önünde eşitlik ilkesine
aykırılık teşkil etmektedir.

Demografik ve sosyolojik olarak, köy tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması, binlerce yıllık
toplumsal yaşamın özüne ve diyalektiğine aykırı bir durumdur. Köyde yaşayan halkın, kendi
yaşamları ve üretim süreçleri ile ilgili olarak, karar alma, denetleme, uygulama mekanizmalarının
dışına atılmaları hiçbir şekilde kabul edilemez.

Hükümet, etkinlik verimlilik adı altında, tartıştığımız yasa gibi yerele hiçbir şekilde hizmet
etmeyen yerel yönetim yasaları ile Kentsel dönüşüm projeleri ile HES projeleri ile ne insana ne
hayvana yaramayan, hayvan hakları koruma yasaları ile ülkenin doğasını tahrip ediyor. Tarım
alanlarını yağmalayıp betonlaştırıyor.

Tarım arazilerini betonlaştırarak, bu ülke neyi üretecek, hangi ürününü yiyecek. Üretemeyen bir
ülkenin, tarımsal üretimi zayıflayan, hayvancılığı bitmek üzere olan bir ülkenin nasıl ekonomisi
güçlenecek.

Dünya'da küresel ısınmanın sonuçları ortadayken, tüm ülkeler ekolojisini düzeltmek için
çabalarken, teknolojisini ve ekonomisini çevreye duyarlı şekilde düzenlerken, biz tüm kentleri
İstanbul'a ve Kocaeli'ye benzetme derdindeyiz.

Oysaki Kocaeli ve özellikle İstanbul'daki trafik sorunu, betonlaşma ve toplumsal yozlaşma
önümüzdedir. Bilinmelidir ki ekonomik çıkarlarla yapılan ekolojik talan, aynı zamanda toplumun
değerlerini ve yapısını da tahrip etmektedir.

Sevk ve idare yetkisi valilik kurumuna verilen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına,
Büyükşehir belediyesinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin
etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet acil yardım hizmetlerinin
koordinasyonu yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların
yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi,
ildeki kamu kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların gerçekleştirilmesi yetkisi verilmiştir.
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Avrupa yerel yönetimler özerklik şartında da açıkça belirtilen yerel idarelerin merkeze karşı
özerk yetkilerin arttırılmasını savunan, merkezin çevre üzerindeki vesayetin yetkisini sınırlayan
ilkelerine aykırı olduğu açıktır. Tüm dünyada kamu yönetiminde yerelleşmenin önem kazandığı bir
dönemde, merkezin yerel üzerinde vesayet yetkisine sahip olmasının demokrasinin gelişmesi
önündeki engel olacağı hususu son derece nettir. Yapılacak düzenlemede yerel yönetimlere idari,
mali ve siyasi yetkilerin devredilmesi yerelleşme ve demokrasi açısından son derece ön açıcı
perspektifler sunacağı kanaatindeyiz. Seçimlerle temsili sağlanan yerel yönetim kurumlarının
yetkilerinin arttırılması, yerindelik ilkesi çerçevesinde yerelin yönetiminin yerel kurumlara
bırakılması ciddi bir reform niteliği taşıyacaktır inancındayız. Toplumun yerelde ve karar almada
köy, sokak, mahalle meclisleri, kent meclisler aracılığıyla katılımı arttırılabilmelidir.

Bir diğer önemli husus ise; Türkiye'nin çok kimlikli, çok dilli ve çok dinli gerçeğinden hareketle
yurttaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket edebilmek için yerel yönetimlere yetki
devrinin sağlanması gerektiğidir.

Çağdaş demokrasilerde yerel yönetimlerin yeri açıktır. Tarihsel mücadeleler ve deneyimler
sonrasında, kazanımlarla bugüne kadar gelen bazı evrensel haklar vardır. Yerindenlik ilkeleri de bu
haklar çerçevesinde şekillenmiştir. AB hedefinde olan Türkiye'nin yerindenlik ilkeleri ile hazırlanmış
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına tam uyum sağlaması bir zorunluluktur.

"Kürt sorunun" tarihsel arka planı incelendiğinde sorunun en önemli parçasının Kürt halkının
kendini yönetme istenci olduğu görülür. Bu istence barışçıl ve bütünlüklü bir şekilde cevap olmanın
en asgari koşulu yerel yönetimlerin evrensel haklar çerçevesinde güçlendirilmesidir.

Tasarı bu haliyle anayasaya aykırı olduğu gibi, Türkiye'yi çağdaş demokrasiye taşıyacak ve iç
sorunlarını çözecek nitelikte değildir. "Güçlü" Türkiye hayallerinin gerçekleşebilmesi için 90 yıllık
eskimiş merkezi yönetim anlayışının terk edilip, ayrıştırıcı olmayan aksine bütünleştirici olan adem-
i merkeziyetçi bir anlayışa geçmesi gerekir. Bu da günümüz yönetim anlayışına ayak uydurmanın
asgari koşuludur. Türkiye hem "Kürt sorununda", hem yönetim anlayışında asgari gereklilikleri yerine
getirmediği ve bunda direndiği sürece huzurlu bir ülke olamayacaktır.

Toplumsal bir yara olan boşaltılan köylere geri dönüşün önündeki ve Kürt sorununun çözümü
önündeki en önemli engellerden biri de köy koruculuğu sistemidir. Köylerin tüzel kişiliklerinin
kaldırılıyor olmasına rağmen Köy koruculuğunun kaldırılmaması, tasarının demokratikleşme
kaygısıyla hazırlanmadığının en önemli göstergesidir. Ayrıca yasal olarak OHAL'in kalkmasına
rağmen bu sistemin kalkmaması anlaşılır gibi değildir. Çünkü bu sistem 90'lı yılların olağanüstü hal
mantığıyla getirilmiş bir sistemdir. Güvenlik kuvvetleri için belirlenmiş görev, sorumluluklar ve
yaptırımlar köy korucuları için öngörülmemiştir. Dolayısıyla bu durum köy korucularının keyfi
hareket etmelerine yol açmış beraberinde de bir asayiş sorunu getirmiştir. Geçici köy korucusu
bulunduran köylerde, şiddete dayalı bir kültür oluşmuştur. Bu kültürün etkileri giderek Türkiye'ye
yayılmaktadır. Nitekim, köy koruculuğunun bu keyfi algısı Mardin Bilge köyünde bir katliama
dönüşmüş ve 44 kişi katledilmiştir.

Kürt sorununda şiddet ve güvenlikçi politikaların sürdürülmesi için geçici köy koruculuğu
kullanılmıştır. Oysaki Kürt sorununda barışçıl politikaların uygulanabilmesi için bu sistemin
kaldırılması gerekmektedir. Toplumsal bir yara olan boşaltılan köylere geri dönüşün önündeki en
önemli engellerden biri de geçici köy koruculuğudur.

Belirttiğimiz bütün bu nedenlerden dolayı tasarıya şerh koymaktayım.
Sırrı Süreyya Önder

İstanbul
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TASARISI
Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi 
MADDE 1- (1) Aydın,  Balıkesir,  Denizli,  Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,

Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla
büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri,
Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy
ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise mahalleleriyle
birlikte bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

(4) İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak
bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.

(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği
kaldırılmıştır.

(6) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illerin bucakları ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır.
İlçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi
MADDE 2- (1) Aydın ilinde, Aydın Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Aydın

merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Efeler adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(2) Balıkesir ilinde, ekli (1) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Karesi adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(3) Balıkesir ilinde, ekli (2) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Altıeylül adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(4) Balıkesir ilinde, Altınoluk Belde Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (3) sayılı listede
belirtilen köyler ve belediyelerden oluşan Altınoluk ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(5) Denizli ilinde, ekli (4) sayılı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Merkezefendi ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(6) Denizli ilinde, ekli (5) sayılı listede belirtilen belediyeler ve köyler ile aynı listede yer alan
Denizli Belediyesinin mahalleleri Akköy ilçesi sınırlarına dahil edilerek Akköy Belediyesine
katılmıştır. Akköy ilçesinin merkezi aynı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri olarak,
ilçenin ismi ise Pamukkale olarak değiştirilmiştir.

(7) Hatay ilinde, ekli (6) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Antakya ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.
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(8) Hatay ilinde, ekli (7) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve mahalleler ile belediyelerden oluşan Defne ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(9) Hatay ilinde, merkez ilçe Şenköy bucağına bağlı Sofular ve Hanyolu köyleri Altınözü ilçesine
bağlanmıştır.

(10) Hatay ilinde, ekli (8) sayılı listede yer alan belediyeler ve köyler Yayladağı ilçesine
bağlanmıştır.

(11) Hatay ilinde, Arsuz Belde Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (9) sayılı listede gösterilen
köyler ve mahalleler ile belediyelerden oluşan Arsuz ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(12) Malatya ilinde, ekli (10) sayılı listede belirtilen belediyeler ve köyler ile aynı listede yer alan
Malatya Belediyesinin mahalleleri, Yeşilyurt İlçe Belediyesine katılmıştır. Yeşilyurt ilçesinin merkezi,
Malatya Belediyesinden Yeşilyurt ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.

(13) Malatya ilinde, ekli (11) sayılı listede belirtilen belediyeler ve köyler ile aynı listede yer alan
Malatya Belediyesinin mahalleleri, Battalgazi İlçe Belediyesine katılmıştır. Battalgazi ilçesinin
merkezi, Malatya Belediyesinden Battalgazi ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.

(14) Manisa ilinde, ekli (12) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Şehzade ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(15) Manisa ilinde, ekli (13) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Yunusemre ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(16) Manisa ilinde Demirci ilçesine bağlı Borlu Belediyesi, Köprübaşı ilçesine bağlanmıştır.

(17) Kahramanmaraş ilinde, ekli (14) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler, mahalleler ve belediyelerden oluşan
Dulkadiroğlu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(18) Kahramanmaraş ilinde, ekli (15) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler, mahalleler ve belediyelerden oluşan
Onikişubat ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(19) Kahramanmaraş ilinde Pazarcık ilçesine bağlı Kelebişler, Bayramgazi ve Cennetpınarı
köyleri Türkoğlu ilçesine bağlanmıştır.

(20) Mardin ilinde, Mardin Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere Mardin merkez ilçe
sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Artuklu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(21) Muğla ilinde, Muğla Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Muğla merkez ilçe
sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(22) Muğla ilinde, Kemer Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (16) sayılı listede belirtilen köyler
ve belediyelerden oluşan Seydikemer ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(23) Tekirdağ ilinde, Tekirdağ Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Tekirdağ merkez
ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Süleymanşah ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.
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(24) Tekirdağ ilinde Kapaklı Belediyesi merkez olmak üzere ekli (17) sayılı listede yer alan köy
ve belediyesinden oluşan Kapaklı ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(25) Tekirdağ ilinde Marmaracık Belediyesi merkez olmak üzere ekli (18) sayılı listede yer alan
mahalle, köy ve belediyelerden oluşan Ergene ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(26) Trabzon ilinde, Trabzon Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Trabzon merkez
ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Yavuzselim ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(27) Şanlıurfa ilinde, ekli (19) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Eyyübiye ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(28) Şanlıurfa ilinde, ekli (20) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Haliliye ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(29) Şanlıurfa ilinde, Karaköprü Belediyesi merkez olmak üzere ekli (21) sayılı listede belirtilen
Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri ile aynı listede yer alan köylerden oluşan Karaköprü ilçesi ve
aynı adla belediye kurulmuştur.

(30) Van ilinde, ekli (22) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köylerden oluşan Tuşba ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(31) Van ilinde, ekli (23) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan İpekyolu ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(32) Van ilinde, ekli (24) sayılı listede belirtilen Van merkez ilçeye bağlı köyler ile mahalleler
Edremit ilçe sınırına dahil edilerek Edremit Belediyesine katılmıştır.

(33) Van ili merkez ilçesinde, Şabaniye mahallesinin, İpekyolu Bulvarından başlayan Şabaniye
Caddesinin, Doğu ve Hacıbekir Caddelerinin birleşme noktasına kadar olan kuzey kesimi, Cevdetpaşa
Mahallesi ile birleştirilmiştir.

(34) Van ili merkez ilçesinde, Hacıbekir mahallesinin Doğu Caddesinin girişinden Mezbaha
Deresi Gülüstan Sokak bitiş noktasına kadar olan kısmı Şabaniye Mahallesi ile birleştirilmiştir.

Çeşitli hükümler

MADDE 3- (1) İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri halinde büyükşehir
belediyeleri bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari
amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel
ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin
uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler
doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler
ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak inşaatlarda
tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat
uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır.
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(2) Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan il
özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların
taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe
belediyelerine yapılmış sayılır. Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine
göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Söz konusu il özel idarelerinin
mahkemelerde süren davaları ile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan işlemlere
ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve kuruluştur.

(3) Bu Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları
halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler. Bunlar 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı
Köy Kanunu ve diğer mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam
ederler. Bu yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilir.

(4) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici ve yönlendirici
işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi
MADDE 4- (1) Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde yatırım ve hizmetlerin etkin olarak

yapılması, izlenmesi ve denetlenmesi; afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi;
ilin tanıtımı; gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine
edilmesi; ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi, hukuki destek sağlanması ve bunların
denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ile bu illere bağlı
ilçeler ve diğer illerde de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi kurulabilir. Bakanlıklar ve diğer
merkezi idare kuruluşları, ödeneğini göndermek şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım,
bakım, onarım ve yardım işlerini yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri aracılığıyla yapabilirler.

(2) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat
dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların
stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor, valinin
değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa
gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın mart ayı sonuna kadar yukarıdaki
mercilere gönderilir.

(3) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri hukuk, afet ve acil yardım, yatırım izleme,
rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon birimi ile idari birimden oluşur. Gerektiğinde geçici
birimler kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerinin çalışma usul ve esasları İçişleri
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin sevk ve idaresi, vali tarafından görevlendirilecek
bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. Vali yardımcısı bu görevlerini vali adına yürütür ve
valiye karşı sorumludur. İlçelerde bu görev kaymakamlar tarafından yerine getirilir.

(5) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin personeli 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabidir. Ayrıca özel uzmanlık isteyen konularda kadro karşılığı olmaksızın ve diğer
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine tabi olmadan tam veya kısmi
zamanlı veya belli bir konu veya proje süresiyle sınırlı olmak koşulu ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
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Bunlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlara ödenecek ücret İçişleri Bakanlığı ve
Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi ihtiyaç duyduğu
alanlarda hizmet alımı yapabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi norm kadro ilke ve
standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilir. Norm kadroları bu ilke
ve standartlar çerçevesinde vali tarafından belirlenir. Gerektiğinde valiler tarafından diğer kamu
kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir.

(6) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri özel bütçeli kuruluşlardır. Valiler tarafından
hazırlanan bütçeler İçişleri Bakanlığınca uygun görüşle Başbakanlığa sunulur. Başbakanın onayı ile
yürürlüğe girer. Bütçe yılı devlet mali yılıyla aynı olup bütçe dışında harcama yapılamaz. Gerekli
olması halinde ek bütçe yapılabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri bütçesiyle muhasebe
işlemlerine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilir.
Kurumun üst yöneticisi vali, harcama yetkilisi görevli vali yardımcısıdır.

a) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin gelirleri şunlardır;

1) Genel bütçe vergi gelirlerinden verilecek pay.

2) Merkezi idare kuruluşlarınca gönderilecek ödenekler.

3) Faiz, kira ve hizmet gelirleri.

4) Bağış ve yardım gelirleri.

5) Diğer gelirler.

b) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin giderleri şunlardır;

1) Doğal afet ve acil yardım giderleri.

2) Her türlü proje giderleri.

3) Avukatlık, danışmanlık ve denetim giderleri.

4) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

5) Tanıtım ve ödüllendirme giderleri.

6) Yapım, bakım ve onarım için yapılacak giderler.

7) Faiz, borçlanma ve sigorta giderleri.

8) Dava takip ve icra giderleri.

9) Kanunlarla yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerine verilen görev ve hizmetlerin
yürütülmesi için yapılacak giderler.

10) Mevzuatla vali ve kaymakamlara verilmiş görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak
giderler.

11) Personel giderleri.

12) Diğer giderler.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki
araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım,
bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar yatırım izleme ve
koordinasyon merkezi bütçesinden karşılanabilir.
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(8) Genel bütçe vergi gelirlerinden verilecek pay, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
dağıtılır:

a) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının % 0.25’i, büyükşehir belediye sınırı il sınırı olan
illerdeki yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerine, bu Kanun ve diğer kanunlarla verilmiş olan
görev ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ayrılır. Ayrılan bu pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı
toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır. Maliye Bakanlığı
tahsil edilen payın % 60’ını eşit olarak doğrudan, % 40’ını ise yatırım izleme ve koordinasyon
merkezleri arasında nüfus esasına göre dağıtır. Her il için öngörülen payın % 75’i valilik, % 25’i ise
kaymakamlıklara ayrılır. İldeki kaymakamlıklar için ayrılan payın % 60’ı ilçelerin sayısına, % 40’ı
ise ilçelerin nüfusuna göre dağıtılır.

b) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerinin bütçesinde bu merkezlerin amacı
doğrultusunda kaymakamlık tarafından harcanmak üzere valinin onayı ile ilçelere ödenek tahsis
edilebilir. Kaymakamlıklara tahsis edilen ödenekler yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri adına
ilçede açılacak bir hesaba yatırılır ve bu merkezlerin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına göre
harcanır.

c) Bu fıkra kapsamındaki payların dağıtımına esas il ve ilçe nüfusları, her yılın Ocak ayından
geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye İstatistik Kurumundan alınarak Maliye
Bakanlığına bildirilir.

(9) Merkezi idare tarafından bu illerde yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu,
denetimi, izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon
merkezi tarafından sağlanır.

(10) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin yerine
getirilmediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali söz konusu yatırım ve
hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım
izleme ve koordinasyon merkezi aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan harcamalar ilgili kurumun
pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek il yatırım izleme ve koordinasyon
merkezine veya hizmeti yerine getiren kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

(11) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı
Cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümünün 45 inci sırasından sonra gelmek
üzere ekli (25) sayılı listedeki illerde kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezleri listedeki
sırasıyla eklenmiştir.

Değiştirilen hükümler
MADDE 5- (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

“a) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri
arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve
sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan kamu tüzel kişisini,”

(2) 5216 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 4- Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir

belediyesine dönüştürülebilir.”
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(3) 5216 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 5- Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. 
İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.”
(4) 5216 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(5) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve

sorumlulukları” şeklinde değiştirilmiştir.
(6) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü, 8 inci maddesinin birinci, 9 uncu

maddesinin birinci, 11 inci maddesinin birinci, 12 nci maddesinin üçüncü, 14 üncü maddesinin son,
17 nci maddesinin ikinci, 23 üncü maddesinin birinci ve son, 25 inci maddesinin birinci, üçüncü ve
dördüncü, 27 nci maddesinin beşinci fıkralarındaki “ve ilk kademe” ibaresi ile 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının b) bendindeki “ve mücavir alan” ibaresi, 23 üncü maddesinin son, 27 nci maddesinin
dördüncü fıkrasındaki “veya ilk kademe” ibaresi, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “, ilk
kademe” ibaresi, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının başındaki “yeni kurulan” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

(7) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar,
meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği
ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi
bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve
ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki
binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.”

(8) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “tedbirler
almak;” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. “madencilik faaliyetleri için iş
yeri açma ve çalışma ruhsatlarını düzenlemek;”

(9) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendindeki “amatör spor
kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakdi yardım yapmak,”, “spor müsabakaları
düzenlemek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sporu teşvik etmek amacıyla hemşehrilerine spor
malzemesi vermek,” ibaresi ve aynı bentteki “derece alan sporculara” ibaresinden sonra gelmek
üzere”, “teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere” ibaresi eklenmiştir.

(10) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendindeki “Gerektiğinde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ mabetler ile” ibaresi eklenmiştir.

(11) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme
ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.”

“f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek
ve yıkmak.”

(12) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (1), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik
hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe
belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.”

(13) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki “beceri kursları
açmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiştir.

(14) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşü ile elektronik haberleşme
altyapısını yapmak ve işletmek.”

(15) 5216 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” olarak değiştirilmiş ve aynı maddedeki “ilçe ve ilk kademe”
ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı yere “ve ilçe” ibaresi eklenmiştir.

(16) 5216 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “büyükşehir
kapsamındaki ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.

(17) 5216 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
(18) 5216 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “eylem ve işlemlere katılan

büyükşehir” ibaresinden sonra gelen “, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.
(19) 5216 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Büyükşehir, ilçe ve ilk

kademe” ibaresi “Büyükşehir ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.
(20) 5216 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyükşehir”

ibaresinden sonra gelen “, büyükşehir ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.
(21) 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık

hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da
görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile
ulaşımla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde
üst kuruluşun) temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. İlçe belediye
başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye
olarak katılırlar. Gündemdeki konularla ilgili olarak ayrıca üye olmayan kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek
görüşleri alınır.”

(22) 5216 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“n) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışı
kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje
giderleri.”

(23) 5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine
tabidir.”

(24) 5216 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı
maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum
ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri
veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda,
büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.”

“İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler büyükşehir
belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına
göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve
genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz.”

(25) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz.”
(26) 5393 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman

köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam eder. İlçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen
köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri
ve varsa diğer hak sahipleri 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde
yararlanmaya devam eder.”

(27) 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi
yürürlükten kaldırılmış, aynı bendin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin
birinci cümlesindeki “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek
üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiş ve ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
konuk evleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.”

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.”

(28) 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (r) bendi ve
dördüncü fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“r) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilgili mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda
tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği dikkate alınarak yer seçim
belgesi vermek ve bu belge karşılığında alınacak ücreti belirlemek. Bu yetki büyükşehirlerde
büyükşehir belediyesi tarafından kullanılır.”

“Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak
içme ve kullanma suyu verebilirler.”

(29) 5393 sayılı Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu
kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
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“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi ile 5253 sayılı
Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların
üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.”

(30) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasına “Valinin önerdiği hususlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “meclisin ilk toplantısında”
ibaresi eklenmiştir.

(31) 5302 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler
eklenmiştir.

“Denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından
görevlendirilenlere 5393 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen miktarı
geçmemek üzere, il genel meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim
komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı il genel meclisince belirlenir. Uzman
kişilerde aranacak nitelikler il genel meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir.”

(32) 5302 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri

arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.”
(33) 5302 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle

eklenmiştir.
“Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.”
(34) 5302 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.
“Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi halinde vali, görüşüyle birlikte durumu

İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir.”
(35) 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki
belediyelere, yüzde 4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine
ayrılır.”

“(3) Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının
yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe
belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır.”

(36) 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma

Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde
belediyeleri için bağlı bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde
belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve
eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte
bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde
23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba
ve yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin
nüfuslarına göre dağıtılır.”
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(37) 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının;
yüzde 90’lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde 10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır.
Hesaplanan tutardan yüzde 30’luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar
büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İlbank A.Ş. tarafından aktarılır.”

“(4) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir belediye payının;
yüzde 60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kısmının
yüzde 70’i nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılır.”

(38) 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının binde biri Maliye

Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme
ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı bu ödeneğin yarısını iki eşit taksit halinde dağıtılmak üzere
Mart ve Temmuz aylarında İlbank A.Ş. hesabına, diğer yarısını ise proje karşılığı dağıtılmak üzere
Mayıs ayında İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin yüzde
65’ini eşit şekilde, yüzde 35’ini ise nüfus esasına göre dağıtır. İçişleri Bakanlığı proje karşılığı
yapılacak dağıtımın usul ve esaslarını her yıl Ocak ayında belirleyerek ilan eder.”

(39) 5779 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
(40) 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesinin birinci

fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Belediyelerce veya belediyelere bağlı
müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında
bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin
sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.”

(41) 2464 sayılı Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkranın ilk cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi
yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.”

(42) 2464 sayılı Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkranın ilk cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri
yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı
ile Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.”

(43) 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye
sınırlarından oluşur.”

(44) 2972 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Muhtar ile ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyelerinin seçimi için adlarının birlikte yazıldığı

asıl ve yedek üye sayısı kadar ad yazılı tek oy pusulası kullanılır. Pusula Yüksek Seçim Kurulunca
hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır.”
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(45) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasındaki “Diyanet İşleri Başkanına” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vali, Büyükşehir Belediye
Başkanı” ibaresi eklenmiştir.

(46) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Büyükşehir”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(47) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine “köy tüzel kişilikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ile bunların
üyesi oldukları mahalli idare birlikleri” ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere
vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş
temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu
kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da kurulabilir.

(2) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcut personelini, taşınır ve
taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve
borçlarını katılacakları ilçe belediyesine bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde
bildirir. Bu belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin
yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile
her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları
katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler
il belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince verilir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce
ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, yine bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan
belediye ve köyler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni
personel alımı yapılamaz ve bu belediye ve köyler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin
sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını
genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

(3) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır
ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi,
bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi
itibariyle uygulamaya konulur.

(4) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri personelini, her türlü taşınır ve
taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde
valiliğe bildirir. Bu idarelerin taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin
yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile
borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına bağlıdır. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilanı
yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri
tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz
ve bu il özel idareleri tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek
şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet
alımı sözleşmesi düzenlenemez.

(5) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları,
hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili
kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon merkezine,
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büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir. Devir
işlemi, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimi tarihinde uygulamaya konulur. Maliye hazinesine
devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kullanmakta olan kurumlara tahsis
edilmiş sayılır.

(6) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli Komisyon kararıyla
ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon merkezi, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe
belediyesine devredilir.

(7) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır,
taşınmaz malları ve personeli Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır.

(8) Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı
atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha,
mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve
bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları komisyonca ilgisine göre
büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.

(9) Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar,
ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili
idarelerden gönderilen listeleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar,
kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus
kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar. Komisyon çalışmasını
45 gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafından onaylanan listeler
10 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet
Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personelden;

a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci
maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde
nakledilir. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya
devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli
personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca (a) bendinde yer alan süreler
esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli
personel olarak atanır. Bu kapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları sözleşme
süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bu personelin yeni
sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır.

c) 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen
personel Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek
kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dahilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları
kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine
başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde yeni kurumunda işe başlamayan işçilerin atamaları iptal
edilerek 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre iş sözleşmeleri sona erdirilir.

ç) Bu fıkra kapsamında yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; Devlet Personel
Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıkları tarih itibariyle diğer
kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize
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edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.
Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün
içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

e) Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri
istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı
yetkilidir.

(10) Bu Kanun kapsamında devre konu personel bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve
devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devralan kurum sorumlu tutulamaz. Devir işlemine tabi
tutulan işçilerin ilgili takvim yılında mahalli idarelerde çalışılan süreyle kısıtlı olmak üzere ilave
tediye haklarından ödeme tarihine bağlı olmaksızın mahalli idareler sorumludur. Kıdem tazminatına
ilişkin hükümler saklıdır.

(11) Devredilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler
bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi
hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli
olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir.

(12) Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından
bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(13) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin taşınmazlarının satışı ile vadesi
tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir.

(14) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde süren
davalarında katıldıkları ilçe belediyesi taraf olur.

(15) Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle,
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi
Sistemine kayıtlı konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve
hayvancılık amaçlı yapılar ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber,
fırın, kahve, lokanta, tanıtım ve teşhir büfeleri ve yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen
kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar usulüne göre ruhsatlandırılmış sayılır.

(16) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmaz. Bu
yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini
geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
geçici ikinci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra
hükmü uygulanır.

(17) Belediye hizmetlerinin aksaması halinde, valiler seçim tarihinden itibaren altı aylık sürede,
bu Kanunla kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır.

(18) Ekli (26) sayılı listede yer alan büyükşehir ilçe belediyelerine 5779 sayılı Kanun uyarınca
seçimleri müteakip ayda tahakkuk ettirilecek miktar İlbank A.Ş. tarafından üç katı artırımlı olarak
ödenir. İlave kaynak 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Maliye
Bakanlığınca karşılanır.

(19) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler
yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dahil edilen yerleşim yerlerine yetkisi
dahilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir.
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(20) Bu Kanunla kurulan ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (27) sayılı listede yer alan
çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolara
yapılacak atama işlemleri, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi
olmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamlanır.

(21) Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idareye ait her türlü iş
ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna
göre yürütülür. Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki
işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir.

(22) Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak ilçe kaymakamlıkları
için, Kanunun yürürlüğe girdiği yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin
(T-2) sırasından 24 adet binek otomobil alınır.

(23) Bu Kanuna göre yeni kurulan ilçelerin hükümet konakları ile kaymakamlık lojmanlarının
yapılması, satın alınması ve kiralanması için gerekli ödenek, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır.

(24) Bu Kanundaki, il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına, il
belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine, büyükşehir belediye sınırının ilin mülki
sınırlarına genişletilmesine, ilçe belediyesi kurulmasına dair hükümler ilk mahalli idareler genel
seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre yapılır. İlçe kurulmasına ilişkin
hükümler bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

(25) İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım
bütçelerinin en az %10’unu 10 yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan
yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar.

(26) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine ödenek aktarılmış
olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ait
kaynaklar, ilgili kuruma veya kurumun talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iade olunur.
İade olunan kurum; genel bütçeli kurum ise genel bütçeye gelir, ilgili kurum bütçesine ödenek, özel
bütçeli kurum ise ilgili kurum bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden harcanmayan
tutarlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamındaki ödenek işlemleri Maliye
Bakanlığı’nca yapılır. Ayrıca kaynağı gönderen bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları, söz konusu
kaynağın iadesi yerine aralarında yapacakları protokole göre işi ilgili belediyeye devredebilir. İl özel
idare bütçesine bu amaçla gönderilen kaynaklardan harcanmayan tutarlar protokol yapılan belediyeye
aktarılır. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme kaynağın gönderildiği kuruma
devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin
yapıldığı kurumdur.

(27) Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri,
ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur.
Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin
hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam
edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar,
hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar.

(28) Bu Kanunla özel idare teşkilatı kaldırılan illerde 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanununda köylere hizmet götürme birliklerine yapılan atıflar, ilgili ilçe belediyesine yapılmış sayılır.
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GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese
Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altındaki Ekli (28) sayılı listedeki adları yazılı
belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak
bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

(2) Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz
malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir. Ancak, köye dönüştürülen belediyelerin
ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç ve gereçleri Komisyon kararıyla ilgili köy tüzel kişiliğine
bırakılır. Mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve yapılan
işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir.

(3) Bu yerleşim yerleri için 5779 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı yıl
için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.’ye bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle beş yıl süreyle ilgili
il özel idarelerine gönderilir.

(4) Köye dönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve
İlbank A.Ş.’ye olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden
yıldan itibaren İlbank A.Ş. tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan dördüncü fıkrada öngörülen
miktarı geçmeyecek taksitler halinde ödenir.

(5) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, 30/06/2013 tarihine kadar 5393
sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı
ile ortak sınırı olan ve ekli (28) sayılı listeyle tüzel kişiliği sona ermeyen belediyeye mahalle olarak
katılma talebinde bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile
katılınacak olan belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu
belediyelerin meskun sahaları arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi
katılınacak belediye meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır. Başka il ya da ilçe mülki sınırındaki bir
belediyeye katılım olması durumunda belediye sınırı ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Ekli
(28) sayılı listede yer almakla birlikte, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun
8 inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000’in üzerine çıkaran
belediyelerin tüzel kişilikleri korunur.

(6) Bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren
belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları bağlandığı
belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde süren davalar ile yapılan işlemlere ilişkin
olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediyedir.

(7) Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan
borçlarını il özel idaresine veya katılacakları belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir ay içinde bildirir. Bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş
sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması
(inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları il özel idaresinin veya
katılacakları belediyenin onayına bağlıdır. Bu maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin
taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri
Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur
alımları hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla
atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler
tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet
alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.
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(8) Bu maddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası
olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarına devredilir.

(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu Kanuna göre
yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve
İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir.

Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesi; 2 nci maddesi; 3 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları; 5 inci

maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu,
onbirinci, onikinci, onüçüncü, ondördüncü, onyedinci, yirmidördüncü, otuzbeşinci, otuzaltıncı,
otuzyedinci fıkraları; geçici 1 inci maddesinin beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu,
onbirinci, ondördüncü, onbeşinci, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci, yirmibeşinci, yirmisekizinci
fıkraları; geçici 2 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü, dördüncü, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu
fıkraları ilk mahalli idareler genel seçiminde;

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tay yip Er doðan
Baþ bakan

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
B. Arınç A. Babacan B. Atalay

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
B. Bozdağ S. Ergin F. Şahin

Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. Bağış N. Ergün F. Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı V.
E. Bayraktar A. Davutoğlu E. Bağış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız S. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı İ. N. Şahin C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
E. Günay M. Şimşek Ö. Dinçer

Milli Savunma Bakanı V. Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
E. Günay V. Eroğlu R. Akdağ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
B. Yıldırım
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİÜÇ İLÇE
KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
TASARISI

Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi 
MADDE 1- (1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,

Muğla, Tekirdağ, Trabzon,  Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla
büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine
dönüştürülmüştür. 

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri,
Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy
ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise mahalleleriyle
birlikte bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. 

(4)  İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak
bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır. 

(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği
kaldırılmıştır.  

(6) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illerin bucakları ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır.  
İlçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi
MADDE 2- (1) Aydın ilinde, Aydın Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Aydın

Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Efeler adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(2) Balıkesir ilinde, ekli (1) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Karesi adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur. 

(3) Balıkesir ilinde, ekli (2) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Altıeylül adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur. 

(4) Denizli ilinde, ekli (3) sayılı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Merkezefendi ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(5) Denizli ilinde, ekli (4) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan
Denizli Belediyesinin mahalleleri Akköy ilçesi sınırlarına dahil edilerek Akköy Belediyesine
katılmıştır. Akköy ilçesinin merkezi aynı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri olarak,
ilçenin ismi ise Pamukkale olarak değiştirilmiştir.

(6) Hatay ilinde, ekli (5) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Antakya ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.
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(7) Hatay ilinde, ekli (6) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Defne ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur. 

(8) Hatay ilinde, Merkez ilçe Şenköy bucağına bağlı Sofular ve Hanyolu köyleri Altınözü
ilçesine bağlanmıştır.

(9) Hatay ilinde, ekli (7) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Yayladağı ilçesine bağlanmıştır. 

(10) Hatay ilinde, Arsuz Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (8) sayılı listede gösterilen köyler
ve belediyelerden oluşan Arsuz ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. 

(11) Malatya ilinde, ekli (9) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan
Malatya Belediyesinin mahalleleri, Yeşilyurt ilçe sınırlarına dahil edilerek Yeşilyurt Belediyesine
katılmıştır. Yeşilyurt ilçesinin merkezi, Malatya Belediyesinden Yeşilyurt ilçesine katılan mahalleler
olarak değiştirilmiştir.

(12) Malatya ilinde, ekli (10) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan
Malatya Belediyesinin mahalleleri, Battalgazi ilçe sınırlarına dahil edilerek Battalgazi Belediyesine
katılmıştır. Battalgazi ilçesinin merkezi, Malatya Belediyesinden Battalgazi ilçesine katılan mahalleler
olarak değiştirilmiştir.

(13) Manisa ilinde, ekli (11) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Şehzadeler ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(14) Manisa ilinde, ekli (12) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Yunusemre ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(15) Manisa ilinde, ekli (13) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Köprübaşı ilçesine
bağlanmıştır.

(16) Kahramanmaraş ilinde, ekli (14) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Dulkadiroğlu
ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(17) Kahramanmaraş ilinde, ekli (15) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Onikişubat
ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(18) Kahramanmaraş ilinde, Pazarcık ilçesine bağlı Kelebişler, Bayramgazi ve Cennetpınarı
köyleri Türkoğlu ilçesine bağlanmıştır.

(19) Mardin ilinde, Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe Belediyesi Merkez ilçeye bağlanmıştır.

(20) Mardin ilinde, Mardin Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere Mardin Merkez ilçe
sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Artuklu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(21) Muğla ilinde, Muğla Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,  Muğla Merkez ilçe
sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.
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(22) Muğla ilinde,  Kemer Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (16) sayılı listede belirtilen
köyler ve belediyelerden oluşan Seydikemer ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(23) Tekirdağ ilinde, Tekirdağ Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,  Tekirdağ Merkez
ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Süleymanpaşa ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(24) Tekirdağ ilinde, Kapaklı Belediyesi merkez olmak üzere ekli (17) sayılı listede yer alan
köyler ve belediyeden oluşan Kapaklı ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. 

(25) Tekirdağ ilinde, Marmaracık Belediyesi merkez olmak üzere ekli (18) sayılı listede belirtilen
Çorlu Belediyesinin mahalleleri ile köyler ve belediyelerden oluşan Ergene ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur. 

(26) Trabzon ilinde, Trabzon Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,  Trabzon Merkez
ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Ortahisar ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(27) Şanlıurfa ilinde, ekli (19) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Eyyübiye ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur. 

(28) Şanlıurfa ilinde, ekli (20) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Haliliye ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(29) Şanlıurfa ilinde, Karaköprü Belediyesi merkez olmak üzere ekli (21) sayılı listede belirtilen
Şanlıurfa Belediyesinin mahallesi ile aynı listede yer alan köylerden oluşan Karaköprü ilçesi ve aynı
adla belediye kurulmuştur.

(30) Van ilinde, ekli (22) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köylerden oluşan Tuşba ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(31) Van ilinde, ekli (23) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan İpekyolu ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(32) Van ilinde, ekli (24)  sayılı listede belirtilen Van Merkez ilçeye bağlı köyler ile mahalleler
Edremit ilçe sınırına dâhil edilerek Edremit Belediyesine katılmıştır.

(33) Van ili Merkez ilçesinde, Şabaniye mahallesinin, İpekyolu Bulvarından başlayan Şabaniye
Caddesinin, Doğu ve Hacıbekir Caddelerinin birleşme noktasına kadar olan kuzey kesimi, Cevdetpaşa
Mahallesi ile birleştirilmiştir. 

(34) Van ili Merkez ilçesinde, Hacıbekir mahallesinin Doğu Caddesinin girişinden Mezbaha
Deresi Gülüstan Sokak bitiş noktasına kadar olan kısmı Şabaniye Mahallesi ile birleştirilmiştir.

(35) İstanbul ilinde, Arnavutköy ilçesine bağlı Nakkaş ve Bahşayış mahalleleri ile
Büyükçekmece ilçesine bağlı Muratbey mahallesi Çatalça ilçesine bağlanarak Çatalca belediyesine
katılmıştır.

(36) İstanbul ilinde Şişli ilçesine bağlı Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer ilçesine
bağlanarak Sarıyer Belediyesine katılmıştır.
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Çeşitli hükümler

MADDE 3- (1) İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri halinde büyükşehir
belediyeleri bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari
amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel
ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin
uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler
doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler
ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak inşaatlarda
tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat
uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır. 

(2)  Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan
il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların
taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe
belediyelerine yapılmış sayılır.  Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine
göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Söz konusu il özel idarelerinin
mahkemelerde süren davaları ile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan
işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve
kuruluştur. 

(3) Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye veya köy tüzel kişiliklerine şartlı
olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum veya kuruluş, bu taşınır ve
taşınmazların bağış amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Diğer bağış ve
yardımlar hakkında 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Bu Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları
halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler. Bunlar 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı
Köy Kanunu ve diğer mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam
ederler. Bu yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilir.  

(5) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilen I (a) grubu maden ruhsatı ile
3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre verilen
jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin
tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

(6) 3213 sayılı Kanuna göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki
tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel
kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

(7) İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde, 3213 sayılı Kanuna göre verilen maden
ruhsatları için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine verilen Devlet hakkı, I (a) grubu
madenler için alınan harçlar ile 5686 sayılı Kanuna göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar,
madenin bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere ilgili ilçe belediye
hesabına yatırılır.

– 205 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

FATMA /



(8) İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde, 3213 sayılı Kanuna göre yapılan I (a)
grubu maden ihaleleri ve 5686 sayılı Kanun gereğince valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen
gelirler ile valiliklerce uygulanan idari para cezaları ve teminat iratları, büyükşehir belediyesi ve
ihalenin yapıldığı bölgedeki ilçe belediyesine eşit oranda aktarılır.

(9) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici ve yönlendirici
işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 4- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır. 

“a) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri
arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve
sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan kamu tüzel kişisini,”

MADDE 5- 5216 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir
belediyesine dönüştürülebilir.”  

MADDE 6- 5216 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. 

İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.” 

MADDE 7- 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin
görev ve sorumlulukları” şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasının (g) ve (z) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı fıkranın (m) bendinde yer alan “amatör spor kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek
üzere “nakdi yardım yapmak,” ibaresi ile “derece alan sporculara” ibaresinden sonra gelmek üzere
“, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere” ibaresi, (n) bendinde yer alan “Gerektiğinde” ibaresinden
sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “beceri kursları açmak;” ibaresinden sonra
gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir. 

“g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar,
meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği
ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi
bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve
ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki
binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.”

“z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme
ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.”

“Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri
ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine
devredebilir, birlikte yapabilirler.”
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“f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek
ve yıkmak.”

“Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet
ve hizmette bulunabilirler.”

MADDE 8- 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık
hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da
görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile,
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin
katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini
ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım
Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen
ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının
temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.”     

MADDE 9- 5216 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edilen (n) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“n) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışı
kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje
giderleri.” 

MADDE 10- 5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir. 

“Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine
tabidir.”

MADDE 11- 5216 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum
ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri
veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda,
büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.” 

“İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil
tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu
geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında
otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler
bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz.” 

MADDE 12- 5216 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” şeklinde,   aynı maddede yer alan “, ilçe ve ilk kademe”
ibaresi  “ve ilçe” şeklinde,  17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “büyükşehir kapsamındaki
ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ilçe” şeklinde, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, ilçe ve
ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde, 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Büyükşehir, ilçe
ve ilk kademe” ibaresi “Büyükşehir ve ilçe” şeklinde, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“büyükşehir” ibaresinden sonra gelen “, büyükşehir ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde
değiştirilmiştir.
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MADDE 13- 5216 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 18 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten
kaldırılmış; aynı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü, 8 inci maddesinin birinci, 9 uncu
maddesinin birinci, 11 inci maddesinin birinci, 12 nci maddesinin üçüncü, 14 üncü maddesinin son,
17 nci maddesinin ikinci, 23 üncü maddesinin birinci ve son, 25 inci maddesinin birinci, üçüncü ve
dördüncü, 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki “ve ilk kademe” ibareleri ile 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “ve mücavir alan” ibaresi, 23 üncü maddesinin son, 27 nci
maddesinin dördüncü fıkrasındaki “veya ilk kademe” ibareleri, 24 üncü maddesinin birinci
fıkrasındaki “, ilk kademe” ibaresi, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yeni kurulan” ibaresi
madde metinlerinden çıkarılmıştır.

MADDE 14- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesinin dördüncü
fıkrasında yer alan “50.000” ibaresi “20.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 5393 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz.” 

MADDE 16- 5393 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman
köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam eder. İlçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen
köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri
ve varsa diğer hak sahipleri 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde
yararlanmaya devam eder.” 

MADDE 17- 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son
cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiş,  fıkranın (b) bendinin
birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra
gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiş ve ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
konuk evleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.” 

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” 

MADDE 18- 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent, birinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata
göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı
estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim
belgesi vermek,”
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“(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen 20 gün içerisinde verilmeyen
yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve
ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.”

“Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak
içme ve kullanma suyu verebilirler.”

MADDE 19- 5393 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Küçük
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir.” 

“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının
ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri,
bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi
şirketler için uygulanmaz.” 

MADDE 20- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13 üncü maddesinin
birinci fıkrasına “Valinin önerdiği hususlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “meclisin ilk
toplantısında” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 21- 5302 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler
eklenmiştir.

“Denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından
görevlendirilenlere 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında öngörülen miktarı geçmemek üzere, il genel meclisince belirlenecek miktarda günlük
ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı il genel
meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler il genel meclisinin çalışmasına dair
yönetmelikte düzenlenir.” 

MADDE 22- 5302 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri
arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.” 

MADDE 23- 5302 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.” 
MADDE 24- 5302 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi halinde vali, görüşüyle birlikte durumu

İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir.” 
MADDE 25- 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe

Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki
belediyelere, yüzde 4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine
ayrılır.  

(3) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan
mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde
yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı
toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir
belediye payı olarak ayrılır.” 

MADDE 26- 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  

“(2) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma
Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde
belediyeleri için bağlı bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde
belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve
eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte
bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde
23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba
ve yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin
nüfuslarına göre dağıtılır. 

(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının;
yüzde 90’lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde 10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır.
Hesaplanan tutardan yüzde 30’luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar
büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İlbank A.Ş.  tarafından aktarılır. 

(4) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir belediye payının; yüzde
60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’i
nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılır.”

MADDE 27- 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri Maliye
Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme
ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit
halinde dağıtılmak üzere, İlbank A.Ş. hesabına aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin yüzde
65’ini eşit şekilde, yüzde 35’ini ise nüfus esasına göre dağıtır.” 

MADDE 28- 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci ve 88 inci
maddelerinin birinci fıkralarının birinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve
genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması
dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına
Katılma Payı alınabilir.” 

“Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi
yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.” 
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“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri
yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı
ile Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.” 

MADDE 29- 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4- Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye
sınırlarından oluşur.” 

MADDE 30- 2972 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Muhtar ile ihtiyar meclisi veya heyeti üyelerinin seçiminde; muhtar ile bu Kanunun 30 uncu
maddesinin (a) ve (b) bentlerinde gösterilen ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısının birlikte yazılı
olduğu oy pusulası kullanılır. Oy pusulası Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak
oy sandığına atılır.”

MADDE 31- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan  “Diyanet İşleri Başkanına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Valilere, Büyükşehir
Belediye başkanlarına,” ibaresi eklenmiş ve 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“Büyükşehir” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 32- 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “köy tüzel kişilikleri” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 33- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tüm acil çağrıları karşılamak üzere büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı
bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur. Bu merkezlerin
iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 34- 3152 sayılı Kanuna 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 28/A
maddesi eklenmiştir. 

“Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
MADDE 28/A- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının

yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı,  afet ve acil
yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin
taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören,  ödüllendirme ve protokol
hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların
denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
kurulmuştur. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde
yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık aracılığıyla
yapabilirler. Bu işler karşılığı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak kaynak
transferleri ödenek aktarması suretiyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak kaynak
transferleri ise tahakkuk işlemleri ile gerçekleştirilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince
aktarılan tutarlardan yıl içerisinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek
kaydetmeye; diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılan tutarları bir yandan genel bütçenin (B)
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işaretli cetveline gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl
içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye İçişleri
Bakanlığı yetkilidir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat
dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların
stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor,  valinin
değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa
gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki
mercilere gönderilir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik
ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilir. Gerektiğinde geçici birimler
kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının çalışma usul ve esasları İçişleri
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali tarafından
görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. Maliye Bakanlığınca, yatırım izleme
ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için her yıl İçişleri
Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. 

Gerektiğinde valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman,
sözleşmeli personel ve memurları bu başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki
araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; valilik ve kaymakamlık
konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca karşılanabilir.

Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve
izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı
tarafından sağlanır. 

İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve
bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin
vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın
gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi halinde, vali söz
konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini
isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan
veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum
tarafından kesilerek İçişleri Bakanlığına veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna
gönderilir. Bu fıkra kapsamında İçişleri Bakanlığına ve diğer genel bütçeli idarelere aktarılan
tutarların bu kurumların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi birinci fıkra hükümleri çerçevesinde, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi
olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Diğer genel bütçeli idarelere ilişkin bütçe
işlemlerini yapmaya bu kurumların üst yöneticileri yetkilidir.”

MADDE 35- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı, üye illerin valileri
arasından yukarıdaki usulle seçilir.”
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GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere
vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş
temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu
kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da
kurulabilir. 

(2) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcut personelini, taşınır
ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve
borçlarını katılacakları ilçe belediyesine bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde
bildirir. Bu belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin
yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile
her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları
katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler
il belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince verilir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce
ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, yine bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan
belediye ve köyler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni
personel alımı yapılamaz ve bu belediye ve köyler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin
sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını
genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez. 

(3) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır
ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir
belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel
seçimi itibariyle uygulamaya konulur. 

(4) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri personelini, her türlü taşınır ve
taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde
valiliğe bildirir. Bu idarelerin taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması,  iş ve toplu iş
sözleşmesinin yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer
taşıtların satışı ile borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına bağlıdır. Bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu Kanun ile tüzel kişilikleri
kaldırılan il özel idareleri tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni
personel alımı yapılamaz ve bu il özel idareleri tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona
ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını
genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez. 

(5)  Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz
malları, hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı
veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına,  valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine
karar verilir. Devir işlemi, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimi tarihinde uygulamaya konulur.
Maliye hazinesine devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kullanmakta olan
kurumlara tahsis edilmiş sayılır. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu Kanunun 1 inci maddesiyle tüzel kişilikleri
kaldırılan il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş olanlar; kuruluş
kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal nitelikteki görevleri yerine getirmeleri amacıyla ve
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Komisyon kararıyla; ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlarına, yatırım
izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlı
kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılır.

(6) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli Komisyon kararıyla
ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya
ilçe belediyesine devredilir. 

(7) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır,
taşınmaz malları ve personeli Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır. 

(8) Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı
atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha,
mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve
bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları komisyonca ilgisine göre
büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.

(9)  Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar,
ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili
idarelerden gönderilen listeleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu
maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin
gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar.
Komisyon çalışmasını 45 gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali
tarafından onaylanan listeler 10 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama
teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personelden;

a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci
maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde
nakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici
kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu
maddenin altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak
4046 sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli
ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz. Personel nakledildiği
kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her
türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli
personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca (a) bendinde yer alan süreler
esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli
personel olarak atanır. Bu kapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları sözleşme
süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bu personelin yeni
sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır. 

c) 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen
personel Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek
kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dâhilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları
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kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine
başlamak zorundadırlar. Bu işçiler, yeni görev yerlerine başlayacağı tarihe kadar ilgili belediye veya
bağlı kuruluşun işçisi sayılır ve beş iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş
sözleşmeleri, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek, belediye veya bağlı kuruluş tarafından
4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeksizin ve ihbar
tazminatı ödenmeksizin sona erdirilir.  

ç) Bu fıkra kapsamında yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar;  Devlet Personel
Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıkları tarih itibarıyla diğer
kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize
edilmiş sayılır.  İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.
Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün
içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

d) Bu fıkra kapsamında nakledilen personel bakımından nakil tarihinden önce doğmuş ve nakil
tarihinde ödenmesi gereken borçlardan nakledilen kurum sorumlu tutulamaz. Kıdem tazminatına
ilişkin hükümler saklıdır. 

e) Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri
istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı
yetkilidir. 

(10) Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleri
uygulanır. Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında
4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri de uygulanır. Bu şekilde devredilen
memurlar ile 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle devredilecek
sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan
ödeme dikkate alınmaz. Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları;
toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil
işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan
işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre
belirlenir.  

(11) Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından
bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

(12) 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin taşınmazlarının satışı ile
vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir.  

(13) 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde süren
davalarında katıldıkları ilçe belediyesi taraf olur. 

(14) Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi
Sistemine kayıtlı konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve
hayvancılık amaçlı yapılar ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber,
fırın, kahve, lokanta, tanıtım ve teşhir büfeleri ve yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen
kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar usulüne göre ruhsatlandırılmış sayılır. Ancak; bu fıkranın
öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümleri
geçerlidir.
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(15) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmaz. Bu
yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini
geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra
hükmü uygulanır.   

(16) Belediye hizmetlerinin aksaması halinde, valiler seçim tarihinden itibaren altı aylık sürede,
bu Kanunla kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır. 

(17) Ekli (25) sayılı listede yer alan büyükşehir ilçe belediyelerine 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
uyarınca seçimleri müteakip ayda tahakkuk ettirilecek miktar İlbank A.Ş.  tarafından üç katı artırımlı
olarak ödenir. İlave kaynak yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden
Maliye Bakanlığınca karşılanır. 

(18) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler
yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi
dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir. 

(19) Bu Kanunla kurulan ilçelerin ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının ihtiyacını
karşılamak üzere ekli (26) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas
edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara
tabi değildir. Bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesinde yer alan sınırlamaya bağlı olmaksızın bu maddeyle ihdas edilen
kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.  

(20) Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idareye ait her türlü iş
ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna
göre yürütülür. Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki
işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir. 

(21) Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak ilçe kaymakamlıkları
için, Kanunun yürürlüğe girdiği yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin
(T-2) sırasından 23 adet binek otomobil alınır. 

(22) Bu Kanuna göre yeni kurulan ilçelerin hükümet konakları ile kaymakamlık lojmanlarının
yapılması, satın alınması ve kiralanması için gerekli ödenek, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun
Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır. 

(23) Bu Kanundaki, il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına, il
belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine, büyükşehir belediye sınırının ilin mülki
sınırlarına genişletilmesine, mülki sınır değişikliği yapılmasına ve ilçe belediyesi kurulmasına dair
hükümler ilk mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına
göre yapılır. İlçe kurulmasına ilişkin hükümler bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

(24) İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım
bütçelerinin en az %10’unu 10 yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan
yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar. 
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(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine ödenek aktarılmış
olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ait
kaynaklar, ilgili kuruma veya kurumun talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iade olunur.
İade olunan kurum; genel bütçeli kurum ise genel bütçeye gelir, ilgili kurum bütçesine ödenek, özel
bütçeli kurum ise ilgili kurum bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden harcanmayan
tutarlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamındaki ödenek işlemleri Maliye
Bakanlığı’nca yapılır. Ayrıca kaynağı gönderen bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları, söz konusu
kaynağın iadesi yerine aralarında yapacakları protokole göre işi ilgili belediyeye devredebilir. İl özel
idare bütçesine bu amaçla gönderilen kaynaklardan harcanmayan tutarlar protokol yapılan belediyeye
aktarılır. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme kaynağın gönderildiği kuruma
devredilir.  Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin
yapıldığı kurumdur. 

(26)  Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri,
ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur.
Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin
hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam
edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar,
hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese
Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olan ekli (27) sayılı listedeki adları
yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere
kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

(2) Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz
malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu maddeyle tüzel
kişilikleri kaldırılan belediyelere tahsis edilmiş olanlar, Komisyon kararıyla, ihtiyaçlarına göre ilgili
il özel idarelerine veya köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş sayılır. Ancak, köye dönüştürülen
belediyelerin ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç ve gereçleri Komisyon kararıyla ilgili köy tüzel
kişiliğine bırakılır. Mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve
yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir. 

(3) Bu yerleşim yerleri için 5779 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı
yıl için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.’ye bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle beş yıl süreyle ilgili
il özel idarelerine gönderilir. 

(4) Köye dönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve
İlbank A.Ş.’ye olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden
yıldan itibaren İlbank A.Ş. tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan üçüncü fıkrada öngörülen
miktarı geçmeyecek taksitler halinde ödenir.  

(5) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, 30/6/2013 tarihine kadar 5393
sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile ortak sınırı
olan ve ekli (27) sayılı listeyle tüzel kişiliği sona ermeyen belediyeye mahalle olarak katılma talebinde
bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olan
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belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu belediyelerin meskûn
sahaları arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi katılınacak belediye
meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır.  Başka il ya da ilçe mülki sınırındaki bir belediyeye katılım
olması durumunda belediye sınırı ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Ekli (27) sayılı listede yer
almakla birlikte, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun
olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000’in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri
korunur. 

(6) Bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren
belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları bağlandığı
belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde süren davalar ile yapılan işlemlere ilişkin
olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediyedir. 

(7) Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan
borçlarını il özel idaresine veya katılacakları belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş
sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması
(inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları il özel idaresinin veya
katılacakları belediyenin onayına bağlıdır. Bu maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin
taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri
Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur
alımları hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla
atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler
tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet
alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi
düzenlenemez.

(8) Bu maddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası
olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarına devredilir. 

(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu Kanuna göre
yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve
İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir. 

Yürürlük
MADDE 36- (1) Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesi; 2 nci maddesi; 3 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci,

altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları; 4 üncü maddesi; 5 inci maddesi; 6 ncı maddesi; 7 nci maddesiyle
değiştirilen 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi; 5216 sayılı Kanunun
18 inci maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükmü hariç 13 üncü maddesi;
22 nci maddesi; 25 inci maddesi; 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin değiştirilen ikinci fıkrası
hariç 26 ncı maddesi; geçici 1 inci maddesinin altıncı, yedinci, sekizinci,  dokuzuncu, onuncu,
onüçüncü, onbeşinci, onaltıncı, onyedinci ve yirmidördüncü fıkraları; geçici 2 nci maddesinin birinci,
ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ilk mahalli idareler genel
seçiminde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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