
DÖNEM: 24 CİLT: 63 YASAMA YILI: 4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

24’üncü Birleşim
3 Aralık 2013 Salı

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip
üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak
içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Ç İ N D E K İ L E R
I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ’ın, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’ne, engellilerin sorunlarına ve haklarına ilişkin gündem dışı
konuşması

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’ne, engellilerin sorunlarına ve haklarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’ne, engellilerin sorunlarına ve haklarına ilişkin gündem dışı konuşması
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V.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’ne ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul ili Üsküdar ilçesi
Yavuztürk Mahallesi’ndeki okulların sorunlarına ve İstanbul’un bazı
ilçelerinde 2/B kapsamında tespit edilen rayiç bedellerin yüksekliği
nedeniyle vatandaşların mağdur olduğuna ilişkin açıklaması

3.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’ne ve Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, ağaç diken
öğrenciler hakkında soruşturma açılmasına ilişkin açıklaması

4.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’nın, İstanbul ili Sultangazi
ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan Lütfiye Nuri Burat Devlet
Hastanesinin sorunlarına ilişkin açıklaması

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AKP iktidarının demokratik
açılımının, bölgeyi PKK’yla Barzani’ye açmaya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
hâkimiyetini kırmaya dönüştüğüne ilişkin açıklaması

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilerin sorunlarına ve
maaşları ile özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda Hükûmeti göreve
davet ettiğine ilişkin açıklaması

7.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Türkiye
Büyük Millet Meclisi binasının iktidar partisinin aday tanıtımı sebebiyle
âdeta işgale uğradığına, Hükûmetin Türkmenlerin uğradığı saldırılara seyirci
kaldığına ve saldırıya uğrayan Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşad Salihi’ye
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması

8.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak’ta tütün
üreticilerinin sorunlarına, Silivri Cezaevinde AIDS’li ve veremli hastaların
diğer mahkûmlarla aynı ortamda tutulduğuna ve bu uygulamanın sona
erdirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

9.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, AKP politikalarının Türk
devletinin bütünlüğünün ve millî birliğin yok edilmesini hedeflediğine ilişkin
açıklaması

10.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’ne ilişkin açıklaması

11.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’ne ilişkin açıklaması
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12.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’ne, Barış ve Demokrasi Partisi olarak sağlık emekçilerine uygulanan
şiddeti kınadıklarına ve partilerinin gençlik meclisinin Diyarbakır’da
gerçekleştirdiği kongrede yaşanan olaylara ilişkin açıklaması

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’ne ilişkin açıklaması

14.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’ne ilişkin açıklaması

15.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının enerji politikalarına ilişkin açıklaması

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 21 milletvekilinin, incir
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/798)

2.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 20 milletvekilinin, ipek
böcekçiliği sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/799)

3.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 19 milletvekilinin, AB ile tam
üyelik sürecinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/800)

B) DUYURULAR

1.- Başkanlıkça, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda siyasi parti
grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak
isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak
müracaat etmelerine ilişkin duyuru

C) TEZKERELER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye-Kırgızistan
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Amasya Milletvekili Mehmet
Naci Bostancı, Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve Zonguldak Milletvekili
Köksal Toptan’dan oluşan heyetin 4-7 Aralık 2013 tarihlerinde Kırgızistan’a
resmî bir ziyarette bulunmasının Başkanlık Divanının 31/10/2013 tarihli ve
57 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1344)
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D) ÖNERGELER

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (2/239) esas numaralı 2981 Sayılı
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve
6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/130)

VII.- ÖNERİLER

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

1.- BDP Grubunun, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve arkadaşlarının
engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunların araştırılması amacıyla
17/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş
olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 3 Aralık 2013 Salı
günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel
Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında
yer alan, Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve arkadaşlarının enerji
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin (10/606)
görüşmelerinin Genel Kurulun 3 Aralık 2013 Salı günkü birleşiminde
yapılmasına ilişkin önerisi

3.- CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve
arkadaşlarının öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde meydana gelen
aksaklıkların incelenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin,
Genel Kurulun 3 Aralık 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına
ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

4.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin
yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 480 ve 480’e 1’inci ek
ve 335 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 3’üncü ve 4’üncü sıralarına
alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 480 ve
480’e 1’inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine
göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi
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VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Bursa Milletvekili Mustafa
Öztürk’ün MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına
sataşması nedeniyle konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Kocaeli Milletvekili Fikri
Işık’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına
sataşması nedeniyle konuşması

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Kocaeli
Milletvekili Fikri Işık’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması
sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

4.- Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın, İstanbul Milletvekili Fatma Nur
Serter ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle
yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

5.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Kocaeli Milletvekili Fikri
Işık’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması
nedeniyle konuşması

6.- Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın, İstanbul Milletvekili Fatma Nur
Serter’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması
nedeniyle konuşması

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

1.- Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları
(1/694) (S. Sayısı: 397)

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

4.- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 16
Milletvekilinin; Üniversite Öğretim Elemanları ile Sağlık Hizmetleri ve
Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çalışan Personelin Tam Süre
Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Organ ve Doku Alınması,
Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mustafa Sezgin
Tanrıkulu’nun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Devlet Memurları
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi,
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Tababet ve Şuabatı San’atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/791, 2/159,
2/401, 2/592, 2/769, 2/1049) (S. Sayısı: 480 ve 480’e 1’inci Ek)

X.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 397) Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı’nın oylaması

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SGK Bursa İl Müdürü ve
Trabzon Müftüsü atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/29725)

2.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, bir vakfa bir cami projesi
için yardım sözü verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/29777)

3.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, bir İngiliz sanatçı ile bir cami
projesi hakkında görüşme yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/29778)
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4.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Kuzey Irak’ta faaliyet
gösteren bir şirkete ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı’nın cevabı (7/30821)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Millî Güvenlik Kurulu
tarafından kurulan çalışma gruplarına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/31332)

6.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 25 Haziran 2013 tarihinde
partisinin grup toplantısında kullandığı bir ifadeye ilişkin Başbakandan
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/31666)

7.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, siyasi partilere eş
başkanlık yolunun açılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/32239)

8.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, gıda, ziraat ve su ürünleri
mühendisi ile veteriner hekim kadroları için yapılması planlanan atamalara
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet
Mehdi Eker’in cevabı (7/32257)

9.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Dilekçe Komisyonu
kararlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili
Sadık Yakut’un cevabı (7/32547)

10.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, soru önergeleriyle
ilgili çeşitli verilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/32548)

11.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Cumhurbaşkanının
yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerine katılan milletvekillerine ilişkin sorusu ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı
(7/32549)

12.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, çiğ süte verilen
destek miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/32563)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak RTÜK tarafından
yayınlanması uygun bulunmayan bazı kamu spotlarına ilişkin Başbakandan
sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
(7/32582)
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14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve
kuruluşlara ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/32622)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait
gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/32707)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait
arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/32708)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkça ve Bakanlığın bağlı,
ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarınca yapılan harcamalara ilişkin sorusu
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/32716)

18.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat
ilçesindeki bir köyün hayvancılıkla ilgili sorunlarına,

- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, sınırlardan kaçak kurbanlık
hayvan getirildiği iddiasına,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa
ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine,

Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine,

- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, sakız üretiminin desteklenmesine
ve Çeşme Yarımadası’ndaki tarımsal yatırımlara,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında
şarbon hastalığı nedeniyle karantinaya alınan köylere ve hastalıkla mücadele
kapsamında yapılan çalışmalara,

- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, besicilik yapan firma sayısı
ile üretilen küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayılarına,

- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesindeki
TİGEM’e ait arazinin kiralanmasına,

- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan
Kalburt ve Kulaca derelerinde yaşanan kirliliğe,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi
Eker’in cevabı (7/32772), (7/32773), (7/32774), (7/32775), (7/32776),
(7/32777), (7/32778), (7/32779), (7/32780)
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19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait
arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine,

Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine,

İlişkin soruları ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı
(7/32781), (7/32782)

20.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, yurt dışı çıkış harcına ilişkin
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/32887)

21.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat
ilçesindeki bir köyde yapılan ağaç kesimlerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/32964)

22.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, arazisi istimlak edilen bir
vatandaşın mağduriyetine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/32968)

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, e-ticaret
sektörünün sağlıklı işlemesi için alınan önlemler ile yapılan denetimlere
ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın
cevabı (7/33089)

24.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ankara’da açılışına katıldığı bir
AVM’de bir mağazanın kepenklerinin kapatılmasına ilişkin Başbakandan
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/33142)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan personele
ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı
(7/33183)

26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan personele
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı
(7/33262)

27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa
bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilerin sayısı ile mali haklarına,

Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma
açılan personele,

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı
(7/33355), (7/33359)
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28.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale’nin
Bayramiç ilçesindeki bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/33357)

29.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli vatandaşların
Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı saray, kasır ve köşkleri ziyaretlerini
kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/33385)

30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin sorusu ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/33386)

31.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, soru
önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/33388)

32.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ’in, Sayıştay’ın dış denetim
raporunda ifade edilen çeşitli ihalelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/33718)

33.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Sayıştay tarafından hazırlanan
yargılamaya esas raporlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/33719)

34.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı personeline servis hizmeti sağlanmasına
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık
Yakut’un cevabı (7/33720)

35.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, TBMM Başkanvekili Sadık
Yakut’un bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Cemil Çiçek’in cevabı (7/34266)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

Konya Milletvekili Faruk Bal, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun çalışmalarına,

Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma Günü’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu cevap verdi.

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun gündem dışı
konuşmaya cevabı sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 22 milletvekilinin, Kars ilinin merkez mahallelerinin yol,
su, altyapı ve diğer sorunlarının (10/795),

Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 23 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin
sorunlarının (10/796),

Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 21 milletvekilinin, pamuk üreticilerinin ve sektörünün
sorunlarının (10/797),

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

BDP Grubunun, 24/4/2013 tarihinde BDP Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin
Buldan’ın faili meçhul cinayetlerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin (3182 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak
üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 28 Kasım 2013 Perşembe günkü (bugün)
birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

MHP Grubunun, 13/11/2013 tarih ve 861 sayı ile Kütahya Milletvekili Alim Işık ve
arkadaşlarının son yıllarda ülkemizde yaşanan intihar olaylarının ve intihara yol açan sebeplerin
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 28 Kasım 2013 Perşembe
günkü (bugün) birleşiminde okunarak,

CHP Grubunun, 21/11/2012 tarihinde Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 48 milletvekilinin
Artvin Kafkasör Cerattepe maden sahasının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması
önergesinin (581 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin
önüne alınarak 28 Kasım 2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 28 Kasım 2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde
yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un BDP grup önerisi
üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın CHP grup
önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,
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İlişkin birer açıklamada bulundular.

Son yıllarda Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla kurulan (10/753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765)
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri
seçildiler.

Başkanlıkça, (10/753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765) esas numaralı
Meclis Araştırması Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere
toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

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),

3’üncü sırasında yer alan, Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun
(1/666) (S. Sayısı: 377),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Polis Eğitiminde İşbirliği Üzerine Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/671) (S. Sayısı: 359),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 421) görüşmeleri
tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu
raporları (1/694) (S. Sayısı: 397) görüşmeleri tamamlandı.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Şırnak Milletvekili Hasip
Kaplan’ın 421 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki
bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın 421 sıra sayılı
Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve
Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.
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Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yapılan açık oylamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince,
3 Aralık 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 20.49’da birleşime son verildi.

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
Başkan Vekili

Dilek YÜKSEL İsmail KAŞDEMİR
Tokat Çanakkale

Kâtip Üye Kâtip Üye

Muharrem IŞIK Muhammet Rıza YALÇINKAYA
Erzincan Bartın

Kâtip Üye Kâtip Üye

II.- GELEN KÂĞITLAR
No: 37

29 Kasım 2013 Cuma
Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, adliye sarayı inşaatları ve tadilatlarına ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/25224)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İzmir Aliağa Şakran Ceza ve İnfaz Kurumlarındaki
tutuklu ve hükümlü çocuklara yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/25225)

3.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, İzmir Aliağa Şakran Cezaevinde yaşandığı iddia
edilen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25227)

4.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, İzmir Aliağa Şakran Cezaevinde yaşandığı iddia
edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25228)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personeline ve AÖF Adalet Bölümü
mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25229)

6.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda
2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/25230)

7.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, son beş yıl içinde Bakanlığa yapılan memur alımlarına
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25231)
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8.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/25232)

9.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, çocuk hükümlülere yönelik hak ihlalleri iddialarına
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25234)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında icra dairelerinde
yapıldığı iddia edilen yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yargı boyutuyla ilgili bazı verilere ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/25235)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında insan ticareti yaptığı
gerekçesiyle adalet önüne çıkarılan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25238)

12.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Antalya L Tipi Cezaevinde işkence ve cinsel taciz
iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25239)

13.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Adli Tıp Kurumunun iş yükü ile AİHM tarafından
makul sürede yargılanmama nedeniyle verilen mahkumiyetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru
önergesi (7/25240)

14.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, bir ilaç yolsuzluğu iddiası ile ilgili davanın
akıbetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25241)

15.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine yönelik
yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25242)

16.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Antalya L Tipi Cezaevindeki çocuklara cinsel
tacizde bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25243)

17.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Van F Tipi Kapalı Cezaevindeki ağır hasta bir mahkuma
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25245)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara
dönük taciz ve tecavüz vakalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25248)

19.- Ağrı Milletvekili Halik Aksoy’un, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlalleri ile bazı
uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25249)

20.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevinde
mahkumlara yönelik haksız uygulamalarda bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı
soru önergesi (7/25251)

21.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, terör örgütü üyelerinin sınır dışına çekilmelerine ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25252)

22.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, doping kullanan sporculara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/27352)

23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK ile yapılan silahlı mücadelelerde şehit ya da gazi
olan vatandaşlara, ölü ele geçirilen teröristlere ve terör suçu nedeniyle yargılananlara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27400)

24.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan yardımlara
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/27431)

25.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ağrı Merkez Camiinde abdest almanın ücrete tabi
olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27828)
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26.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli sporculara ve engelli sporlarının gelişmesi
için yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27929)

27.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye Futbol Federasyonunun eğitim
harcamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27930)

28.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye Futbol Federasyonunun AR-GE ve proje
giderlerine ve futbol takımları ile ilgili verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru
önergesi (7/27931)

29.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, amatör futbol kulüplerinin sorunlarına ve futbol
takımları ile ilgili verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27932)

30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Milli Futbol Takımının giderlerine ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27933)

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul 2020 Olimpiyatları adaylığı logo ve
sloganı için gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi
(7/27934)

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Akdeniz Oyunları logo ve sloganı için
gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27935)

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul 2020 Olimpiyatları adaylığı kapsamında
gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27936)

34.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu
Projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27937)

35.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Merkez’de yapılması planlanan stadyumun
projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27938)

36.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, FIFA U20 Dünya Futbol Şampiyonasındaki
seyirci yetersizliğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27939)

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Akdeniz Oyunlarındaki başarılara ve
doping iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27940)

38.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Mersin’de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında
dopingli çıkan sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27941)

39.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki bazı camilerden kıymetli eşyaların
çalınmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28085)

40.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, milli sporculara ilişkin Gençlik ve Spor
Bakanından yazılı soru önergesi (7/28292)

41.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, çeşitli branşlardaki milli takımlarda
görülen doping vakaları ve spordaki ırkçı söylemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru
önergesi (7/28293)

42.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Gençlik ve Spor
Bakanından yazılı soru önergesi (7/28294)

43.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Gençlik
ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28295)

44.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor
Bakanından yazılı soru önergesi (7/28296)
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45.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik
liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru
önergesi (7/28297)

46.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında
soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru
önergesi (7/28298)

47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2020 Olimpiyatları adaylığı
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi
(7/28299)

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28300)

49.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bazı etkinlikler için yapılan kıyafet
alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28301)

50.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için
yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru
önergesi (7/28302)

51.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, 17. Akdeniz Oyunları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28573)

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında yargı kararı
ile yaşı büyütülen kişi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28581)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına
atanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28582)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, usulsüzlük ve yolsuzluk ihbarlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28595)

55.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 28 Şubat süreciyle ilgili soruşturmalara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28599)

56.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ankara’nın Polatlı ilçesinde camilerde düzenlenen
Kur’an kurslarında Karagöz-Hacivat gösterileri yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/28600)

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, cezaevindeki annesinin yanında kalan
bir bebeğin bakımsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/28625)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28834)

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2011 ve 2012 yılları arasında sporla
ilgili çeşitli istatistiklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28835)

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye-Akdeniz Gençlik Barış Gemisi
Projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28836)

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 17. Akdeniz Oyunlarına katılmayan
ülkelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28837)
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62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 17. Akdeniz Oyunlarına ilişkin Gençlik
ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28838)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, inşa edilen stadyumlara ilişkin Gençlik
ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28839)

64.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28840)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye Wushu Federasyonu ile ilgili iddialara ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28841)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına
atanmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28842)

67.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, futbolda Süper Kupa Finalinin yurt dışında
yapılmak istenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28843)

68.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, üniversite öğrencilerinin yurt ücretlerine ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28844)

69.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yasaklı madde kullandığı tespit edilen sporculara
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28845)

70.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin
sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28846)

71.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28847)

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28848)

73.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir sporcunun Türkiye Milli Basketbol Takımı
kadrosuna alınmaması ile ilgili iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi
(7/28849)

74.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Bakanlığın Balkan Gençlik Treni Projesine ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29303)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, UEFA tarafından Avrupa Kupalarından
men edilen spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29304)

76.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, doping kullanımının artış göstermesinin
nedenlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29305)

77.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında uygulanan disiplin
cezalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29306)

78.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, doping vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29307)

79.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da üniversite öğrencilerine
hizmet veren devlet yurtlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29308)

80.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Bakanlığın düzenlediği yaz kampında görevli bir
kişinin kampa katılan öğrencilerin Kürtçe konuşmalarını yasakladığı iddiasına ilişkin Gençlik ve
Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29309)
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81.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis’te spora verilen desteklere
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29310)

82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da spora verilen
desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29311)

83.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Adıyaman, Siirt’te spora verilen desteklere ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29312)

84.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt’ta spora verilen
desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29313)

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri, Şırnak ve Muş’ta spora verilen desteklere
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29314)

86.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da spora verilen desteklere ilişkin Gençlik
ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29315)

87.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da spora verilen desteklere ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29316)

88.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun
cezalarla ilgili kararlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/29317)

89.- Antalya Milletvekili GürkutAcar’ın, seçmen sayısına ve seçimlerin güvenliğine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32200)

90.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriye’deki bazı grupların Türkiye’nin
belirli illerindeki gençleri cihad için Suriye’ye götürdüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/32201)

91.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Ekonomik ve Sosyal Konseyin yaptığı toplantı sayısına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32202)

92.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’deki bazı grupların Türkiye’nin belirli
illerindeki gençleri savaşmak için Suriye’ye götürdüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/32203)

93.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’nin Türkiye sınırındaki bölgelerinde
görevli bulunan mülki yetkililere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32204)

94.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’deki muhalif gruplara silah ve para
yardımı yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32205)

95.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Batı Şeria ve Gazze’ye yapacağı ziyarete ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32206)

96.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Türkiye’de bulunan mobil dinleme
araçlarına ve bazı mobil dinleme araçlarının kayıp olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/32207)

97.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Suriyeli muhaliflere katılan Türk vatandaşlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32209)

98.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Suriye’deki iç savaşta yer alan Türk
vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32210)

99.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir köydeki 2-B
arazileri için belirlenen bedellere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32211)
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100.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İslam Kalkınma Bankasına tanınan ayrıcalıklarla
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32212)

101.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TRT’deki yolsuzluk iddialarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32213)

102.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Reyhanlı saldırısı ve alınan güvenlik önlemlerine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32214)

103.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Reyhanlı saldırısına ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/32215)

104.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına
Dair Sözleşmeye Ek 12 Numaralı Protokolün onaylanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/32217)

105.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Suriye sınırındaki sınır ihlalleri ile bu minvalde
Hatay’da yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32218)

106.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, uzun menzilli füze savunma sistemi
konusunda görüşme yapılan Çinli firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32219)

107.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Gürcistan’daki üniversitelerden
mezun olanlara YÖK tarafından diploma denkliği verilmediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/32220)

108.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, gelir dağılımındaki adaletsizliğin
giderilmesine ve borçlanma nedeniyle sıkıntı çeken vatandaşlarla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32221)

109.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi
ve yoksullukla mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/32222)

110.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Afyonkarahisar’da meydana gelen mühimmat
deposu patlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32223)

111.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, çeşitli kategorilerdeki şiddet vakalarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32224)

112.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, uzun menzilli bölge hava ve füze
savunma sistemi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32225)

113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ulusal Füze ve Hava Savunma
Sistemi İhalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32226)

114.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, biber gazının Türkiye’de üretilmesine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32227)

115.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yetiştirme yurdunda kalan bir kız
çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32228)

116.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, astsubayların özlük haklarına yönelik
yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32229)

117.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Reyhanlı’daki patlamalarla ilgili
gözaltına alınan şahıslara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32230)
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118.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da yapılması planlanan metro
yatırımları ile ilgili reklamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32231)

119.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, mülteci kamplarında yaşayan
çocukların kaçırıldığı veya satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32232)

120.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Marmaray Projesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32233)

121.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Kastamonu’daki bir askeri birlikte bazı askerlerin
yemin etmeyi reddettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32234)

122.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Güneydoğu illerimizden gençlerin Suriye’deki
çatışmalara götürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32236)

123.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, İstanbul’un Maltepe ilçesindeki bir mahallede
yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32237)

124.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, İstanbul’un Maltepe ilçesindeki bir mahallede
yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32238)

125.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Güneydoğu illerimizden gençlerin
Suriye’deki çatışmalara götürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32240)

126.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriyeli mültecilerle ilgili çeşitli hususlara
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32241)

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uludere’de hayatını kaybedenlerin
aileleriyle yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32242)

128.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TOKİ tarafından ihale edilen bazı
işler ile kamunun zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32243)

129.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olayları sırasında cinsel saldırı
suçlarına maruz kaldığı iddia edilen göstericilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32244)

130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanının bir açıklamasında bahsettiği toplantı kayıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/32245)

131.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’nin El Nusra örgütüne destek
verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32246)

132.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mısır eski Genelkurmay Başkanı,
Libya devrik lideri ve Suriye Devlet Başkanı ile imzalanan protokol ve antlaşmalara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32247)

133.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uluslararası Af Örgütünün Gezi Parkı
olayları ile ilgili raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32248)

134.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adana’da Başbakana hakaret suçu
işlediği iddia edilen çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32249)

135.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine mobese kamera
sisteminin kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32251)

136.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Hopa ilçesinde Deniz ve Liman
İşlemeleri Yüksekokulu açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32252)
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137.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Arhavi Devlet Hastanesinin yeni hizmet binası
inşaatına ve hastanedeki doktor sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32253)

138.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da kesilen trafik cezalarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32254)

139.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Eskişehir Valisi’nin bir muhabiri tehdit ettiği
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32255)

140.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, özel iletişim vergisine ve depremin etkilerinden
korunmak için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32256)

141.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, çiftçilerin ödedikleri sulama ücretlerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32258)

142.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, engelli, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü
vatandaşlara yönelik ücretsiz seyahat çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından
yazılı soru önergesi (7/32269)

143.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Bakanlık’taki sosyolog istihdamına ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32270)

144.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, huzurevlerine ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32271)

145.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, engelli çocuğu veya bakıma muhtaç yakını
olan kamu personelinin izin sorununa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32272)

146.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, engel oranı % 60’ın altında olan engelliler ile
ailelerinin çeşitli sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32273)

147.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32274)

148.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, organize sanayi bölgelerinde “Borusan Neşe
Fabrikaları” adı altında kreş ve gündüz bakımevleri kurulmasına yönelik imzalanan protokole ilişkin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32275)

149.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, yerel yönetimler tarafından açılan kreş ve gündüz
bakımevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32276)

150.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, tek ebeveynli hanelerle ilgili bazı verilere ve
sosyal politikalar geliştirilirken tek ebeveynli hanelerin özel koşullarının dikkate alınmasına ilişkin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32277)

151.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, kadın sığınma evleriyle ilgili şikayetlere ilişkin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32278)

152.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumlarında
kalmakta iken madde bağımlılığı tespit edilen kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından
yazılı soru önergesi (7/32279)
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153.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki organize sanayi bölgelerinin ihtiyaç
duyduğu işgücünün yetiştirilmesine yönelik kurslar açılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32280)

154.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’e yönelik projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32281)

155.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32282)

156.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Askeri Havaalanı Mania Planının OSB İmar Planına
uygulanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32283)

157.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, sosyal güvenlik destek primi uygulaması ile ilgili
bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32285)

158.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, SGK’nın Sayıştay tarafından tespit edilen 2012
yılına ait kayıp ve zararlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32286)

159.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002 yılından itibaren iş kazalarına ve meslek
hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı
soru önergesi (7/32287)

160.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002 ve 2012 yıllarındaki asgari ücrete ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32288)

161.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32289)

162.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32290)

163.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SGK’nın Sayıştay tarafından tespit edilen alacakları
konusunda yapılan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32291)

164.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32292)

165.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, hizmet sınıfları arasındaki adaletsizliğin
giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32293)

166.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32294)

167.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, İş Kanunu uyarınca açılması zorunlu olan işyeri
kreşlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32295)

168.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ve çalışma
koşullarından kaynaklanan kazalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32296)

169.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulaması ile ortaya
çıkan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32297)
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170.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı iki köyde
göçer aileler için yapılan konutlar ile ilgili sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32303)

171.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Marmara Denizi’ndeki kirliliğe ilişkin Çevre ve
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32306)

172.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Türkiye’deki camiler ile söz konusu camilerin
bulundukları alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32307)

173.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Bio İstanbul Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32308)

174.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale Çan Termik Santrali’nden kaynaklanan
çevre kirliliğine ve kesilen cezalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32309)

175.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32310)

176.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, aile mezarlığının genişletilmesi
amacıyla tarihi mezarların tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32311)

177.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Hopa Limanı’ndaki kömür nakliyesinden
kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32312)

178.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde yapılmakta olan
finans merkezine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32313)

179.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlardan alınan
pasaport harcına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32316)

180.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Berlin’de bulunan bir camiye ilişkin Dışişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32317)

181.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Berlin’de yaşayan Türk vatandaşların sorunlarına
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32318)

182.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, 2003 yılında ABD ile imzalandığı iddia
edilen bir gizli antlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32319)

183.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2003 yılında ABD ile imzalandığı iddia edilen bir
gizli antlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32320)

184.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, El Kaide terör örgütünün Türkiye’den Suriye’ye
savaşmak için insan götürdüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32364)

185.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Polis Radyosu’nun Anıttepe’deki
stüdyolarından çıkarılarak daha küçük bir yere taşındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/32365)

186.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adıyaman’a bağlı bir köyün içme suyu sorununa
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32366)

187.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kuyumcularda yaşanan
soygun ve hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32367)
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188.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında su kanallarında
hayatını kaybeden kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32368)

189.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında gerçekleştirilen
internet kafe denetimlerine ve kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32369)

190.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında döviz bürolarında
yaşanan soygun ve hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32370)

191.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulaması ile ortaya
çıkan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32371)

192.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, son bir yıl içerisinde Şırnak’ta gerçekleşen terörist
saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32372)

193.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yasa dışı yollarla
ülkeye girmeye çalışırken yakalanan veya yaşamını yitiren mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/32373)

194.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında ele geçirilen sahte ve
kaçak içkiler ile kaçak sigaralara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32374)

195.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ölen PKK terör örgütü üyelerinin Bitlis’e bağlı
bir köydeki mezarlığa defnedilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32375)

196.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bingöl M Tipi Cezaevinden firar eden tutukluların
yakalanma çalışmaları sırasında yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/32376)

197.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ele geçirilen amonyum
nitrata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32377)

198.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır’daki bir cami ve çevresi ile ilgili
sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32378)

199.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köyde
inşaatı devam eden bir karakolda yaşanan patlamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32379)

200.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşanan çeşitli
sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32380)

201.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında haklarında işlem
yapılan Suriyeli kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32381)

202.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki bir köyün çeşitli
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32382)

203.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye illerinin şehir merkezindeki
yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32383)

204.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin şehir merkezindeki
yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32384)

205.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Gezi Parkı olaylarında meydana gelen ölüm ve
yaralanmaların sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32385)
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206.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerinin şehir merkezindeki yol yapım
ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32386)

207.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkari illerinin şehir merkezindeki
yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32387)

208.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerinin şehir merkezindeki yol yapım
ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32388)

209.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerinin şehir merkezindeki yol
yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32389)

210.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerinin şehir merkezindeki yol
yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32390)

211.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Ağrı illerinin şehir merkezindeki yol
yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32391)

212.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerinin şehir merkezindeki yol yapım
ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32392)

213.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerinin şehir merkezindeki yol yapım
ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32393)

214.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde faaliyet
gösteren elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32394)

215.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri, Muş ve Şırnak illerinde faaliyet gösteren
elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32395)

216.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis, Siirt ve Adıyaman illerinde faaliyet gösteren
elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32396)

217.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı bir
köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32397)

218.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Bingöl ve Batman illerinde faaliyet gösteren
elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32398)

219.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerinde faaliyet gösteren elektrik
dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/32399)

220.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde faaliyet
gösteren elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32400)

221.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerinde faaliyet gösteren elektrik
dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/32401)
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222.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ilinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım
şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32402)

223.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Jandarma istihbarat birimlerinde
görevli personele ilave tazminat ödenmesi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32403)

224.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, yürütülen bir soruşturmaya ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32404)

225.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Gezi Parkı protestolarına destek için korna çalan araç
sahiplerine trafik cezası kesildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32405)

226.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İstanbul Maltepe’deki bir mahallede
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32406)

227.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriye’den ülkemize giren araçların
denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32407)

228.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Fatih ilçesinde belediyenin herhangi
bir anket yapıp yapmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32408)

229.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’daki karakol ve bu karakollardaki personel
sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32409)

230.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, milletvekillerinin ortak ya da yönetici olduğu
şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32410)

231.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince 27 Eylül 2013
tarihinde verilen ilanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32411)

232.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da defin işlerinde yaşanan sorunlara
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32412)

233.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MERNİS kapsamında kimlik bilgilerinin paylaşımına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32413)

234.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, polislerin çalışma mekanlarının
iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32414)

235.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32415)

236.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da yüksek gerilim trafosundaki ihmal
nedeniyle yaşanan yaralanma ve ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32416)

237.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Diyarbakır’da polisin kovalaması sonucu bir
kişinin Dicle Nehri’ne atlayarak hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32417)

238.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olayları sırasında polis
tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel saldırı suçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32418)

239.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Beyoğlu’nda polis tarafından
gözaltına alınan bazı kişilere ve yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32419)
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240.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyde bulunan
jandarma karakolunun kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32420)

241.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesindeki bir köyün yol
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32421)

242.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM Kampüsü içerisinde yaya haklarını ihlal
eden araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32422)

243.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyde bulunan
jandarma karakolunun kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32423)

244.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
hazırlanan bir reklama ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32424)

245.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32425)

246.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen
bir ihaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32426)

247.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, emniyet personeline fazla mesai ücreti verilmesine
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32427)

248.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, İstanbul Fatih Belediyesi tarafından yaptırılan
bir öğrenci yurdunun arsasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32428)

249.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, İstanbul Maltepe’deki bir mahallede yaşanan
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32429)

250.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da gerçekleştirilen uyuşturucu
operasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32430)

251.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Gezi Parkı olayları sırasında zarar gören hayvanlara
ve bu konuda basın açıklaması yapmak isteyen bir gruba yönelik polis müdahalesine ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32431)

252.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da faaliyet gösteren özel halk otobüslerine
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32432)

253.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da yaşanan silahlı saldırılara
ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32433)

254.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Taşıt Kanununa muhalefet nedeniyle işlem yapılan
araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32434)

255.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Kalkınma Ajansları tarafından gerçekleştirilen
projeler ile İzmir Kalkınma Ajansının bütçesi ve faaliyetlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı
soru önergesi (7/32435)

256.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32436)

257.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, halk kütüphanelerine ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32437)

258.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32438)
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259.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Merkeze bağlı bir köydeki tarihi
mağaraların korunmasına ve mağaraların bulunduğu bölgede yaşayanların mağdur edilmemesi için
alınması planlanan tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32439)

260.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, İstanbul Fatih Belediyesi tarafından yaptırılan
bir öğrenci yurdunun arsasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32440)

261.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivaline
yönelik desteklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32441)

262.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onayına ilişkin
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/32445)

263.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, vergi cezası aflarına ilişkin Maliye Bakanından
yazılı soru önergesi (7/32446)

264.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/32447)

265.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, belirli bir dönem için konulmuş ancak kalıcı hale
gelmiş vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/32448)

266.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’nin Bor ilçesinde öğrenci azlığı nedeniyle
hizmete kapatılan iki okula yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32449)

267.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın Bakanlığın branş öğretmeni ihtiyacına ve Niğde’nin bir
köyündeki okullara branş öğretmeni ataması yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32450)

268.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde Cemil Meriç Görme Engelli Okulundaki idareci
sayısının fazlalığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32451)

269.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri illerindeki üniversitelerin
öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından
yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32452)

270.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerindeki üniversitelerin öğretim
görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt
dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32453)

271.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye illerindeki üniversitelerin
öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından
yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32454)

272.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinde verilen eğitimin niteliğine
ve Üniversiteye personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından
yazılı soru önergesi (7/32455)

273.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye illerindeki öğretmen açığına ve
öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı
soru önergesi (7/32456)

274.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye illerindeki üniversitelerde
verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32457)
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275.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki öğretmen açığına
ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından
yazılı soru önergesi (7/32458)

276.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki üniversitelerde
verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32459)

277.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerindeki öğretmen açığına ve
öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı
soru önergesi (7/32460)

278.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerindeki üniversitelerde verilen
eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32461)

279.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri illerindeki öğretmen açığına
ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından
yazılı soru önergesi (7/32462)

280.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri illerindeki üniversitelerde
verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32463)

281.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerindeki öğretmen açığına ve
öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı
soru önergesi (7/32464)

282.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerindeki üniversitelerde verilen
eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32465)

283.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerindeki öğretmen açığına ve
öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı
soru önergesi (7/32466)

284.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerindeki öğretmen açığına ve
öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı
soru önergesi (7/32467)

285.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerindeki üniversitelerde verilen
eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32468)

286.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ilindeki öğretmen açığına ve öğretmen
açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32469)

287.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerindeki üniversitelerde verilen
eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32470)

288.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ilindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının
kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32471)
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289.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki üniversitelerde
verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32472)

290.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır ilindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının
kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32473)

291.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerindeki öğretmen açığına ve öğretmen
açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32474)

292.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerindeki üniversitelerde verilen
eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32475)

293.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki öğretmen açığına
ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından
yazılı soru önergesi (7/32476)

294.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerindeki üniversitelerde verilen
eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32477)

295.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesi öğretim görevlilerinin katıldığı
uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile Üniversite tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci
sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32478)

296.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerindeki üniversitelerin öğretim
görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt
dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32479)

297.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van illerindeki üniversitelerin öğretim
görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt
dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32480)

298.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki üniversitelerin
öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından
yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32481)

299.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerindeki üniversitelerin öğretim
görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt
dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32482)

300.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerindeki üniversitelerin öğretim
görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt
dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32483)

301.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerindeki üniversitelerin öğretim
görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt
dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32484)

302.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, İzmir’in Bayındır ilçesi öğrencilerinin ulaşım sorununa
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32485)
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303.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık tarafından yapılan yönetmelik
değişikliğiyle eğitim kurumu müdürlüğü için yazılı sınava ilave olarak sözlü sınavın getirilmesine
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32486)

304.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Bakanlık’taki sosyolog istihdamına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32487)

305.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’in öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32488)

306.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Havran’daki bir okulun depreme
dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32489)

307.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, eğitimle ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32490)

308.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, özel yetenek gerektiren liselerden mezun
otizmli çocukların YGS’ye girmeden yükseköğrenime devam etmelerine ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32491)

309.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te eğitimle ilgili çeşitli çalışmalara ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32492)

310.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, bilişim rehber öğretmenlerine ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32493)

311.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, son yapılan öğretmen atamalarına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32494)

312.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ortaöğretimini yurt dışında tamamlayanların
yükseköğrenime sınavsız yerleştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32495)

313.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama
programlarına giriş sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32496)

314.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32497)

315.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde verilen eğitim
hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32498)

316.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, ataması geciken öğretmen adaylarına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32499)

317.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, 2013 LYS’deki il başarı sıralaması ile ilgili verilere
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32500)

318.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’deki bir okulda yapılan tadilata ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32501)

319.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’deki bir okuldaki kıyafet
düzenlemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32502)

320.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulaması ile ortaya
çıkan sorunlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32503)

321.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Yunanistan tarafından yapılan hava sahası
ihlallerinin gizlendiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32504)
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322.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında düşen askeri hava
araçlarına ve hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32505)

323.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kıbrıs Barış Harekatı ve Kore gazilerine ilişkin
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32506)

324.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Afyonkarahisar’daki mühimmat deposunda
meydana gelen patlamayla ilgili iddialara ve Bakanlığın patlamada hayatını kaybeden askerlerle ilgili
işlemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32507)

325.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Türkiye ile ABD arasında imzalanan bir anlaşma
çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32508)

326.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32509)

327.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Muş’ta askerlik görevini yaparken intihar eden bir
kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32510)

328.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Ardahan’da askerlik görevini yaparken intihar
eden bir kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32511)

329.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, son 11 yılda gerçekleşen uçak ve helikopter
kazalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32512)

330.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bağlık Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32515)

331.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat Deresi üzerinde yapımı
planlanan baraja ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32517)

332.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, özelleştirilen kurumlardaki kamu
personelinin özlük haklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru
önergesi (7/32533)

333.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki bir beldede
hizmet veren PTT şubesinin çalışma günlerinin azaltılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32534)

334.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yabancılara satılan kimyasal tanker sayısına ve
satışların önlenmesi konusunda alınan tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanından yazılı soru önergesi (7/32535)

335.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik-Yenişehir yolunun akıbetine ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32536)

336.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından
yazılı soru önergesi (7/32537)

337.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir-Altınoluk yolunun Edremit’ten
geçen kısımlarının kotunun yüksek olmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından
yazılı soru önergesi (7/32538)
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338.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Hopa-Artvin yoluna kantar kurulmasına ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32539)

339.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Arhavi veya Hopa’ya araç muayene istasyonu
kurulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32540)

340.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesindeki bir köye GSM
operatörlerinin hizmet vermemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı
soru önergesi (7/32541)

341.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, posta hizmetleri ile ilgili çalışmalara ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32542)

342.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Türkiye’deki camiler ile söz konusu camilerin
bulundukları alanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/32543)

343.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32544)

344.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak
çalışmakta iken kadroya geçen personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi
(7/32546)

No: 38
2 Aralık 2013 Pazartesi

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Ankara’daki Gezi Parkı olaylarında

hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26964)

2.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, spor alanlarında ambulans görevlendirilmesinin
ücrete tabi olmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26965)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’in Derik ilçesinde köpek saldırısına uğrayan
kişilerin sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26966)

4.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev
yapan taşeron işçilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26967)

5.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile
söz konusu lojmanların satışına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26968)

6.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, bazı hastanelerde gerekli laboratuvar kitlerinin
zamanında satın alınmadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26969)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık makam odalarındaki ofis mobilyalarına
ve Bakanlığın kırtasiye harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26970)

8.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve
Çocuk Hastanesinde 2003-2004 yılında yatmış olan hastalara geriye dönük borç çıkarılmasına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26972)
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9.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Alo 182 Hattı üzerinden iletişim firmalarınca ücret
alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26973)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muhalefet partilerine mensup kişilerin fişlenerek
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kazanmalarının engellendiği iddialarına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26974)

11.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen toplantılara ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26975)

12.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26976)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Yüksekova, Cizre ve Çukurca ilçelerine yönelik proje
ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26977)

14.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Türkçe bilmediği için bir doktor tarafından muayene
edilmediği iddia edilen bir kişiye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26978)

15.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir hasta mahkumun ameliyatı sırasında, jandarmanın
ameliyathaneye girdiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26979)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olayları sırasında verilen
sağlık hizmetlerine ve eylemcilere tıbbi müdahalede bulunan doktorlarla ilgili soruşturmalara ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27306)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olayları sırasında yaralanan
veya hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27307)

18.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, İzmir’deki bir diş ve ağız sağlığı polikliniğinde
yaşandığı iddia edilen olaya ve anadilde sağlık hizmeti verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı
soru önergesi (7/27308)

19.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, İzmir’de bir poliklinikte yaşandığı iddia edilen
bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27309)

20.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, mahkum bir hastanın ameliyatı sırasında jandarmanın
ameliyathaneye girdiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27310)

21.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Gezi Parkı protestocularına yardım eden doktorların
gözaltına alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27311)

22.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, bir üniversite hastanesinde hastalardan yasal
olmayan bedel talep edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27312)

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında eğitim amaçlı yurt dışına
gönderilen Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluş personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/27313)

24.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak Devlet Hastanesinin yerine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/27315)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ilaç firmalarının denetimine ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/27316)

26.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Gezi Parkı protestoları sırasında yaralanan kişilere
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27317)
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27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında KPSS ile işe alınan personele
ve atamalar ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27318)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapımı planlanan hastanelere ve Kütahya
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan bir duyuruya ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/27319)

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında mülakat ile işe alınan
personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27320)

30.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, toplumsal olaylara müdahale amaçlı kullanılan
maddelerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/27321)

31.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından kiralanan binalara
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27323)

32.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27324)

33.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing)
şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27739)

34.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yasa dışı kürtaj uygulamalarına ve cezai
yaptırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27740)

35.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, internet üzerinden medikal kürtaj tableti satışı
yapılmasına ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/27741)

36.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’te görev yapan sağlık çalışanlarına ve
personel eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27742)

37.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de görev yapan sağlık çalışanlarına ve
personel eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27743)

38.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel
sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/27744)

39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde
maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27745)

40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/27746)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27747)

42.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Soma Devlet Hastanesindeki uzman doktor eksiğine
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27748)

43.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kalp kapağı rahatsızlığı nedeniyle hastanelere
başvuran kişilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27749)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim
sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27750)
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45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 1997 yılında Bakanlığa devredilen kurumlara ve bu
kurumların personeline KEY ödemelerinin yapılmadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı
soru önergesi (7/27751)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince
düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27752)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing)
şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27754)

48.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, terör örgütü elebaşlarından birinin bir
açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28093)

49.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28181)

50.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, gizli tanıklık yapan kamu görevlilerine ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/28200)

51.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun geçici 4’üncü
maddesinin uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28201)

52.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Alanya Cezaevindeki koşullar ile bazı uygulamalara
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28202)

53.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Burdur Cezaevindeki koşullar ile bazı uygulamalara
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28203)

54.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında
soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/28204)

55.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/28205)

56.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/28206)

57.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı
soru önergesi (7/28207)

58.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik
liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/28208)

59.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’da kiralanan adliye binalarına ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/28209)

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, AİHM tarafından Türkiye’nin
tazminata mahkum edildiği bir davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28210)

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28211)

62.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için
yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/28212)
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63.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, cezaevlerindeki cinsel taciz ve tecavüz iddialarına
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28213)

64.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde askerler tarafından
öldürüldüğü iddia edilen bazı kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28214)

65.- Hakkari Milletvekili Adil Zozani’nin, 90’lı yıllarda askerliğini Hakkari’de yapmış bir kişinin
verdiği ifadede yer alan iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28215)

66.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, bir iftar programında yaptığı konuşmaya ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29182)

67.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Başbakanlık Başdanışmanlığına atanan bir kişiye
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29191)

68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamu kurum ve kuruluşları tarafından
düzenlenen iftar programlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29206)

69.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, Başbakanlık Başdanışmanının Gezi Parkı protestoları
ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29641)

70.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Başbakanın eşi tarafından Siirt Valiliğine çadır
gönderildiği yönünde basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29645)

71.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir mitingde yaptığı konuşmaya ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29649)

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yabancı danışmanlara ve danışmanlık
hizmeti alınan yabancı kuruluşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29751)

73.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Başbakanlıkta istihdam edilen
danışmanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29780)

74.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilere ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29781)

75.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde kurulan
Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29918)

No: 39
3 Aralık 2013 Salı

Tasarılar
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık

ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/862) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2013)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü
Belgelerinin Karşılıklı Kullanımı ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı (1/863) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2013)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/864) (Tarım,
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2013)
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Teklifler
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanunu ve Uyuşturucu

Maddelerin Murakabesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1883) (Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2013)

2.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi (2/1884) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2013)

3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sinop
Milletvekili Engin Altay'ın; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1885) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi: 25.11.2013)

4.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sinop
Milletvekili Engin Altay'ın; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi (2/1886) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2103)

5.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin; Şanlıurfa İli ve İlçelerinin İsimlerinin İadesi
Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1887) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2013)

6.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1888) (Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2013)

7.- Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Mardin
İlinin Adının Merdin Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1889) (İçişleri Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2013)

8.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi (2/1890) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2013)

9.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1891) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2013)

Sözlü Soru Önergeleri
1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlerin kültürel

faaliyetlere ilgisini arttırmaya yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/4978) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 yılında yapılan görevde yükselme
sınavında ortaya çıkan mağduriyetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4979)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yakalanan kaçak sigara miktarına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4980) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında hidrosefali hastalarının
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4981) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara’da organ
bağışında bulunan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4982) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında “nöromiyelitis optika”
hastası sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4983) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)
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7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bir meyvesuyu fabrikasından Menderes Nehri’ne
kimyasal atık bırakıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/4984) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, havacılık hukukundaki bazı sorunların TCK’da suç
teşkil etmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4985) (Başkanlığa geliş
tarihi: 20.11.2013)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında başka cezaevlerine
nakledilen hükümlü ve tutuklu sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4986)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla kapasitesini aşmış
cezaevi sayısına Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4987) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011-2013 yılları arasında STK’lar ile birlikte
yürütülen projelerin sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4988)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlik merkezlerine
üye olan gençlerin sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4989)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlerin bilim ve sanata
ilgisini arttırmaya yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4990)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlik merkezlerinden
yararlanan dezavantajlı gençlerin sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/4991) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

Yazılı Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, öğrenci evlerine yönelik baskınlar ile

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yapılan ankete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/34492) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2013)

2.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Gazi Üniversitesi İİBF Dekanının bazı uygulamalarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34493) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2013)

3.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, İstanbul Üniversitesinde görevli iken Ergenekon
davasında yargılanan bir araştırma görevlisinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34494) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2013)

4.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Ziraat Bankası VTM’lerinde yapılan işlem sayısına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34495) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2013)

5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Diyarbakır’da gerçekleştirdiği mitingdeki bir
ifadesinin TRT tarafında farklı bir şekilde aktarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/34496) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

6.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, yabancı ülke askeri ataşeleri tarafından Hakkâri’ye
gerçekleştirilen ziyarete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34497) (Başkanlığa geliş tarihi:
19.11.2013)

7.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, çocuk gelinlere ve küçük yaşta evliliklerin
engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34498) (Başkanlığa
geliş tarihi: 19.11.2013)
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8.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Abdullah Öcalan’ın yabancı bir heyetle
görüştürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34499) (Başkanlığa geliş tarihi:
19.11.2013)

9.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, yabancı bir gazetede yer alan bir iddiaya ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34500) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

10.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, BM tarafından Suriye’nin talebi doğrultusunda
ülkemize yönelik herhangi bir girişiminde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/34501) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

11.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, yabancı bir gazetede yer alan bir iddiaya ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34502) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

12.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’deki muhalif grupların bazı üst düzey
komutanlarının Türkiye’de tedavi edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/34503) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

13.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan olaylara
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34504) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

14.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, yabancı bir gazetenin Suriye’ye seyahat eden
kişilerin isimlerinin MİT’e bildirildiği iddiası taşıyan bir haberine ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/34505) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

15.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Abdullah Öcalan’ın gazetelerin genel yayın
yönetmenleri ile görüştürüleceği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34506)
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

16.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Patriot Füze Savunma Sisteminde süre uzatımına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34507) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

17.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Yunan Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından
durdurulan bir gemide tüfek ve patlayıcı maddeler bulunmasına ve geminin Türkiye’de demirleyip
demirlemediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34508) (Başkanlığa geliş tarihi:
19.11.2013)

18.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı kömürlere
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34509) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa’daki çiftçilerin sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34510) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Sinop İl
İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/34511) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

21.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Alman Mahkemelerinin haklarında yakalama kararı
çıkardığı şirket yöneticilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34512) (Başkanlığa geliş
tarihi: 19.11.2013)

22.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde
yapılan kamulaştırmada yaşanan uyuşmazlığa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34513)
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

23.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Basın İlan Kurumunun bir uygulamasına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34514) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)
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24.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki bir derneğin elektrik, su ve doğal gazının
haksız olarak kesildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34515) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)

25.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Adana’da belediyeye ait bir otobüse yapılan
saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34516) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

26.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Şırnak Belediyesinin PKK kampına yiyecek
taşıdığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34517) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

27.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, tütün ve tütün mamullerinin satışına getirilen
sınırlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34518) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

28.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da bir derneğin kullandığı dairenin elektrik, su
ve doğal gazının kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34519) (Başkanlığa geliş
tarihi: 20.11.2013)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sosyal Güvenlik Kurumunda yolsuzluk
iddiasına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34520) (Başkanlığa geliş
tarihi: 20.11.2013)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çocuklara yönelik şiddet vakalarına
ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34521)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, elektrik enerjisi üretimine ve enerji
kaynaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34522) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

32.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale ve Kaz dağlarında yapılan
maden arama çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34523) (Başkanlığa geliş
tarihi: 20.11.2013)

33.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34524) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

34.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesinde çalışan taşeron işçilerden bazılarının iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle
işlerine son verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34525) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

35.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel
Merkezinden bakanlıklara gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/34526) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

36.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, 2002 yılından itibaren Balıkesir’de yapılan
konut satışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34527) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

37.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi
bakanlarından birinin NATO toplantısına davet edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/34528) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

38.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Şırnak Belediyesinin PKK kamplarına
erzak yardımı yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34529) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)
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39.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Şivan Perwer’in Türkiye’ye
gelmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34530) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

40.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türk Hava Yollarında görev yapan pilot sayısına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34531) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türk Hava Yollarında yabancı pilot istihdamına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34532) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

42.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Başbakanlık hizmet binası önünde yapılan
eylemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34533) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

43.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, SGK’ya prim yatıran sigortalı sayısına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34534) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

44.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, mayınlı alanların temizlenmesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34535) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

45.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, taşeron firma aracılığıyla hizmet alımı
yöntemi ile çalışan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34536) (Başkanlığa geliş
tarihi: 20.11.2013)

46.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Diyarbakır Cezaevinden başka cezaevlerine nakledilen
mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34537) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.11.2013)

47.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, F Tipi cezaevine gönderilen tutuklu ve
hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34538) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.11.2013)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve açılan davalara
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34539) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2013)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile
Ardahan’da cezaevinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34540) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2013)

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile
Kars ve Iğdır’daki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkumlara ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34541) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2013)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile
Van ve Ağrı’daki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkumlara ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34542) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2013)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile
Erzurum ve Elazığ’daki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkumlara ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34543) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2013)

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile
Bingöl ve Batman’daki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkumlara ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34544) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2013)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile
Bitlis ve Siirt’teki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkumlara ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34545) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2013)
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55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile
Adıyaman ve Hakkâri’deki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkumlara ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34546) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2013)

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile
Muş ve Şırnak’taki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkumlara ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34547) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2013)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile
Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkumlara ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34548) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2013)

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile
Mardin ve Osmaniye’deki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkumlara ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34549) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2013)

59.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile
Kocaeli’de cezaevinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34550) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2013)

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır D Tipi Cezaevindeki bazı
tutuklu ve hükümlülerin başka bir cezaevine nakledileceği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34551) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2013)

61.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, bazı cezaevlerindeki mahkumların diğer
bazı cezaevlerine nakillerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34552) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.11.2013)

62.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, tutuklanan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı
soru önergesi (7/34553) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ağır hasta mahkumlara ve tedavilerine
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34554) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

64.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Şivan Perwer hakkında süren soruşturmalara ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34555) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

65.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım itibarıyla hükümlüler tarafından
üretilen ürünlerin satışının yapıldığı noktalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34556) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

66.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında yeşil kart dolandırıcılığı
sebebiyle dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34557)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında cezaevlerinde yapılan
nakillerin sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34558) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

68.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’a yönelik yatırımlara ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34559) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

69.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir mahallede bulunan
insan kemiklerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34560) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

70.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, evlilik ve boşanma istatistiklerine ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34561) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)
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71.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de okuma yazma bilmeyen vatandaşlara
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34562) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

72.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Antalya Atatürk Kapalı Spor Salonunda tekerlekli sandalye
basketbol takımının oynamasına tekerlekli sandalyelerin salonu çizdiği gerekçesiyle izin
verilmemesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34563)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

73.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, meyve ve sebze halleri ile ilgili sorunlara ilişkin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/34564) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

74.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ın istihdam sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/34565) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

75.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Sorgun’da OSB kurulacağı iddiasına ilişkin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/34566) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

76.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, iş hukukunun uygulama alanındaki bazı
sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34567) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.11.2013)

77.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ev İşçileri Sözleşmesine ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34568) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

78.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da son 10 yılda SGK borcu nedeniyle yapılan
hacizlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34569) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)

79.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, son 10 yılda SGK borcu nedeniyle yapılan hacizlere
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34570) (Başkanlığa geliş
tarihi: 20.11.2013)

80.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında Manisa’da işsizlik sigortası
uygulaması ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34571) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

81.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sosyal güvenlik destek primi uygulaması ile ilgili
verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34572) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)

82.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, kıdem tazminatı konusunda yaptığı bir açıklamaya ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34573) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

83.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Genel Sağlık Sigortası sebebiyle mağdur olan
kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34574) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)

84.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, çalışan emeklilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34575) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

85.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, iş ve meslek danışmanlarının kadroya geçirilmesine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34576) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)
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86.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, riskli olarak tespit edilen binalara ilişkin Çevre ve
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34577) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

87.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, TOKİ’nin faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34578) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

88.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’a yönelik yatırımlara ilişkin Çevre ve
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34579) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

89.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Eti Maden İşletmelerinin sosyal tesislerinin
kullanılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34580)
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

90.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Erzincan’ın İliç ilçesinde verilen maden ruhsatlarına
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34581) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

91.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Hemit Köyünde yaşanan elektrik sorununa ilişkin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34582) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

92.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında elektrik enerjisi talebine
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34583) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

93.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Akçakese köyündeki bir arızaya ilişkin Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34584) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

94.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’a yönelik yatırımlara ilişkin Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34585) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

95.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, TOKİ tarafından yapılan ve yapılacak olan
stadyumlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34586) (Başkanlığa geliş
tarihi: 19.11.2013)

96.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, üniversite öğrencilerinin bilgilerinin başka
bakanlıklarla paylaşımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34587)
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

97.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nde yapılan stadyuma ilişkin Gençlik ve
Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34588) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

98.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011-2013 yılları arasında tescil edilen gençlik
derneklerinin sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34589) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)

99.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Web siteleri için satın alınan mal ve hizmetlere
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34590) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

100.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, IP TV sistemi için satın alınan mal ve hizmetlere
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34591) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

101.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ziyaretçi/Personel takip sistemi için satın alınan
mal ve hizmetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34592) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)
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102.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, EBYS için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34593) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bazı uygulamalar için satın alınan mal ve
hizmetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34594) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

104.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Federasyon Bilgi Sistemi için satın alınan mal
ve hizmetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34595) (Başkanlığa geliş
tarihi: 20.11.2013)

105.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında tescil edilen spor
dernekleri sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34596) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)

106.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Protokol İletişim Veri Tabanı için satın alınan
mal ve hizmetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34597) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)

107.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık, bağlı kurum
ve kuruluşları tarafından alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru
önergesi (7/34598) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla haftada kaç amatör
spor müsabakası yapıldığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34599)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

109.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 6222 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden
sonra spor müsabakalarından men edilen kişi sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru
önergesi (7/34600) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

110.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık, bağlı kurum
ve kuruluşları tarafından alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru
önergesi (7/34601) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

111.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlik merkezlerinde
çalışan uzman personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34602)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

112.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011-2013 yılları arasında bakanlık tarafından
uluslararası kuruluşlara ödenen aidat miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru
önergesi (7/34603) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

113.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla sanat ve spor
faaliyetlerine katılım için yürütülen projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34604) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

114.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, müsabaka standartlarına uygun tenis kortu
sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34605) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

115.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık, bağlı kurum
ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı ve seminerlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı
soru önergesi (7/34606) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)
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116.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Atatürk Kapalı Spor Salonunun Antalya Büyükşehir
Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı tarafından kullanılmasına izin verilmediğine ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34607) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

117.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’de yaşanan şap hastalığına ilişkin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34608) (Başkanlığa geliş tarihi:
19.11.2013)

118.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da tarım dışı amaçlarla kullanımına izin
verilen tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34609) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çiftçi Kayıt Sistemi için satın alınan mal ve
hizmetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34610) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)

120.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ın istihdam sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34611) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

121.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Et ve Süt Kurumunun kapatılacağı iddialarına ilişkin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34612) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

122.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’a yönelik yatırımlara ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34613) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

123.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, avukat bulundurma zorunluluğu olan şirket ve
kooperatiflere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/34614) (Başkanlığa geliş
tarihi: 19.11.2013)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Barzani’nin ülkeye soktuğu iddia edilen altınlara
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/34615) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

125.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl Belediyesinin mezarlıklarla ilgili bir
tasarrufuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34616) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.11.2013)

126.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar Merkez’deki bazı kafelerde
polisler tarafından yapılan asayiş uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34617) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2013)

127.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Adana’da saldırıya uğrayan inşaat işçilerine
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34618) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2013)

128.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Denizli’de bir otomobil kaportası üzerindeki Atatürk
çıkartmasının söktürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34619) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.11.2013)

129.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, öğrenci evleriyle ilgili açıklamalarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34620) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2013)

130.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ASKİ tarafından yapılan su kesintilerine ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34621) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

131.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Meşrutiyet Caddesindeki üst geçide ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34622) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)
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132.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Kızılay’daki üstyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34623) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

133.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bazı büyükşehire bağlı şirketlerde
görev yapmış üniversite hocalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34624)
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

134.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, üniversitelerde açılan soruşturmalara ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34625) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

135.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, PKK kamplarına gönderildiği iddia edilen
yemek ve erzaka ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34626) (Başkanlığa geliş tarihi:
19.11.2013)

136.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, yasa dışı yollardan sınır geçmeye çalışan
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34627) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

137.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Akçakale kapısından Türkiye’ye geçiş yapan
Suriyeli sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34628) (Başkanlığa geliş tarihi:
19.11.2013)

138.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı metro
duraklarına henüz inşaatı tamamlanmamış güzergahları da içeren haritalar asmasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34629) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

139.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34630)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

140.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan
şirketlere ve bu şirketlerin personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34631)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

141.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, BUGSAŞ’ın çalışanlarının sosyal medya hesaplarını
izlediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34632) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

142.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, yurtlarda kalan öğrencilerin bilgilerinin
toplanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34633) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

143.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, polis intiharlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/34634) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

144.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Tokat’ta öğrenciler tarafından Suriye sınırına
örülen duvarı protesto etmek üzere yapılmak istenen basın açıklamasının engellenmesine ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34635) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

145.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, okullarda bazı vakıflar adına toplanan yardımlara
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34636) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

146.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2013 yılında derneklere verilen desteklere ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34637) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kimlik Kartı Projesi kapsamında dağıtılan kimlik
sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34638) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)
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148.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasındaki intihar ve cinayet
vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34639) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

149.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla Ankara’daki traktör
sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34640) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

150.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen
yığınaklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34641) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

151.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Şivan Perver’in aranıp aranmadığına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34642) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

152.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla İstanbul’da bulunan
umumi tuvalet sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34643) (Başkanlığa geliş
tarihi: 20.11.2013)

153.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gümüşhane’deki kaçak definecilik faaliyetlerine
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34644) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

154.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, emniyet mensuplarının sendikalaşmasına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34645) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

155.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da nüfus ve seçmen sayısı ile ilgili verilere
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34646) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

156.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Adana’daki 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinde
yaşananlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34647) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

157.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’a yönelik yatırımlara ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34648) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

158.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, sanat kurumları ile ilgili yasal çalışmalara ilişkin
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/34649) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

159.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bakanlıkça yardım yapılan özel tiyatrolara ilişkin
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/34650) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

160.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tiyatrolara yönelik devlet desteğine
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/34651) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

161.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’a yönelik yatırımlara ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/34652) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

162.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Başbakan’ın oğlunun gemi aldığı iddialarına
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/34653) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2013)

163.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, kamu kurumlarınca satılan mallardan
KDV alınmamasının doğurduğu haksız rekabete ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34654) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

164.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özel sektör ve kamu sektörünün vergi borçlarına
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/34655) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)
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165.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’a yönelik yatırımlara ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34656) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

166.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Muğla’daki bir imam hatip lisesi müdürünün yaptığı
paylaşıma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34657) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.11.2013)

167.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’daki Gazi Anadolu Lisesinde meydana
gelen olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34658) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.11.2013)

168.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, Eskişehir Anadolu Lisesine ait yurtta yöneticilerin
öğrencilere yönelik tutumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34659)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2013)

169.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, imam hatip okulları bünyesinde hafızlık bölümü
açıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34660) (Başkanlığa geliş
tarihi: 19.11.2013)

170.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Bayrampaşa’daki bir okula ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34661) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

171.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Tam Gün”
düzenlemelerinden kaynaklanan farklı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru
önergesi (7/34662) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

172.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir okulun
eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34663) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

173.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı köylerdeki
öğrencilerin okullara ulaşım sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34664)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

174.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, uçak gövde motor bölümü mezunlarına verilen
unvana ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34665) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

175.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, EKPSS’ye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı
soru önergesi (7/34666) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

176.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’a yönelik yatırımlara ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34667) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

177.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34668) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

178.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2012 yılları arasında Kilis’te
komşu ülke sınırında yaşanan ölümlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34669) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

179.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2012 yılları arasında
Şanlıurfa’da komşu ülke sınırında yaşanan ölümlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru
önergesi (7/34670) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

180.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2012 yılları arasında Mardin’de
komşu ülke sınırında yaşanan ölümlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34671) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)
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181.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2012 yılları arasında Şırnak’ta
komşu ülke sınırında yaşanan ölümlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34672) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

182.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2012 yılları arasında Van’da
komşu ülke sınırında yaşanan ölümlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34673) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

183.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Suriye sınırındaki mayınlara ilişkin Milli Savunma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34674) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

184.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 11 Temmuz 2013 tarihinden sonra hava sahası
ihlallerinin Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer almamasına ilişkin Milli Savunma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34675) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

185.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002 yılından itibaren yapılan askeri teçhizat
alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/34676) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

186.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ABD ile askeri alanda imzalanan bir mutabakat
muhtırasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/34677) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

187.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, terör örgütüne ait yığınaklara ilişkin Milli Savunma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34678) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

188.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığında görev yapan
memurların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/34679)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

189.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Çin ve ABD menşeli firmalarla gerçekleştirilen askeri
antlaşmalara ve helikopter alımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/34680)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

190.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında KKTC hava sahasını
ihlal eden ülkelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/34681) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)

191.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Zeytinova-Burgaz Barajı Projesinde
yapılan değişikliklere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34682)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

192.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, süs bitkisi ve fidan satışlarından KDV
alınmamasının doğurduğu haksız rekabete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34683) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

193.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında gerçekleşen orman
yangınlarının sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34684)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

194.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında nesli tükendiği tespit
edilen hayvanların sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34685)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

195.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla doğadaki sakallı akbaba
türü kuşların sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34686)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)
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196.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’a yönelik yatırımlara ilişkin Orman
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34687) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

197.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, sulama birliklerinin borçlarına ilişkin Orman ve Su
İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34688) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

198.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Alo 182 Hattı ile ilgili şikayetlere ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34689) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

199.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, sağlık ocaklarındaki ilaç ve malzeme
eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34690) (Başkanlığa geliş tarihi:
19.11.2013)

200.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, çocuk felci salgını tehlikesine ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34691) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

201.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Eyüp’te hastane açılmasına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34692) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

202.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, gıda katkı maddelerine yönelik araştırmalara
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34693) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

203.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında aktif görevde bulunan
hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34694) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

204.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında şeker hastalığı artış
hızına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34695) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

205.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çocuk felci aşısı
uygulanan çocukların sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34696) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)

206.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında hastalardan mevzuata
aykırı şekilde fazla miktarda para aldığı belirlenen hastanelerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34697) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

207.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sağlık meslek liselerinden hemşire yetiştirilmesine
2014 yılında devam edilip edilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34698)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

208.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sağlık meslek liselerinden hemşire yetiştirilmesine
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34699) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

209.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında başkasının yeşil kartını
kullanan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34700) (Başkanlığa geliş
tarihi: 20.11.2013)

210.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yabancı doktorların Türkiye’de istihdamına izin
verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34701) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

211.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’a yönelik yatırımlara ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34702) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

212.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Marmaray’ın ücretlerine ilişkin ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/34703) (Başkanlığa geliş tarihi:
19.11.2013)
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213.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Karadeniz Sahil Yolu Projesine ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/34704) (Başkanlığa geliş
tarihi: 19.11.2013)

214.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale ve ilçelerini bağlayan
yollarda yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru
önergesi (7/34705) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

215.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yüksek hızlı tren seferlerinde yaşanan
kazalara ve raylardaki bakım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34706) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

216.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankaray’da meydana
gelen kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/34707)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

217.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Ankara’da bulunan bazı metro hatlarının Bakanlığa
devredilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34708) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

218.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/34709) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

219.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’a yönelik yatırımlara ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/34710) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

220.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, 1960 model bazı lokomotiflerde radyasyon tespit
edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/34711)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

221.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesine ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/34712) (Başkanlığa geliş
tarihi: 20.11.2013)

222.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, TRT’nin reklam harcamaları ve reklam
gelirlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/34713) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2013)

223.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, Kocaeli’nde toplanan vergiye ve Kocaeli’nin
giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/34714) (Başkanlığa
geliş tarihi: 19.11.2013)

224.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Dışişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34715) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

225.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Kalkınma Ajanslarında çalışan uzman personele
ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/34716) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

226.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Adana Valisi ile yaşanan gerginlik nedeniyle
Valiye bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34717)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2013)

227.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir valinin kullandığı ifadeye ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34718) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2013)
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228.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir valinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34719) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2013)

229.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Adana Valisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/34720) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2013)

230.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, bir valinin makamında bulunduğu iddia edilen
kasetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34721) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.11.2013)

231.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ev İşçileri Sözleşmesine ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34722) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

232.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Adalet ve Kalkınma Partisi Sosyal Medya
Koordinatörü tarafından bakanlıkların sosyal medya koordinatörlerine gönderildiği iddia edilen
talimata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34723) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

233.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 2011 yılında yapılan görevde yükselme sınavı ile
ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34724) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

234.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Kredi Yurtlar Kurumuna başvuru yapan öğrenci
sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34725) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2013)

235.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, özel tiyatrolara yapılan yardımlara ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/34726) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

236.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, şehir hastanelerine ve özel sağlık kuruluşlarınca
alınabilecek katkı payı oranının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34727)
(Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2013)

237.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan bir
değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34728) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2013)

Meclis Araştırması Önergeleri
1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 21 Milletvekilinin, incir üreticilerinin sorunlarının

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/798) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2012)

2.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 20 Milletvekilinin, ipekböcekçiliği sektörünün
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 19 Milletvekilinin, AB ile tam üyelik sürecinde yaşanan
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, hastaların takibi amacıyla uygulamaya konulan

sistemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28063)
2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık envanterindeki ambulanslara

ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28065)
3.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ithal ilaçların temininde sıkıntı yaşandığı iddiasına

ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28066)
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4.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’daki bir çocuk hastanesi ile ilgili usulsüzlük
iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28067)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında hava kirliliğinin neden
olduğu sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28068)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında tıbbi atıklar ile ilgili
verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28069)

7.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Gezi Parkı eylemlerinde yaralılara müdahalede
bulunan doktorlarla ilgili uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28512)

8.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma
açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28513)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/28514)

10.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, personel alımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı
soru önergesi (7/28515)

11.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik
liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/28516)

12.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/28517)

13.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Güzelbahçe ilçesine yapılması planlanan
hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28518)

14.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Özel Hastaneler Derneği Başkanının sağlık sistemi ile
ilgili yaptığı bir açıklamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28519)

15.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, anestezi teknisyenleri ve teknikerlerine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/28520)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28521)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şanlıurfa'da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan
böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28532)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan
böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28533)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane'de diyaliz tedavisi gören hastalara ve
yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28534)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt'ta diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan
böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28535)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır'da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan
böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28536)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari'de diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan
böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28537)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl'de diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan
böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28538)
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24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş'ta diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan
böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28539)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan
böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28540)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis'te diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan
böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28541)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak'ta diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan
böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28542)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan
böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28543)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ'da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan
böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28544)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Erzurum ve Elazığ'da tıbbi atık toplama ve
depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28545)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Batman ve Adıyaman'da tıbbi atık toplama ve
depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28546)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Bitlis'te tıbbi atık toplama ve
depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28547)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ve Bayburt'ta tıbbi atık toplama ve
depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28548)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır'da tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında
yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28549)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında
yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28550)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında
yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28551)

37.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için
yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/28552)

38.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, özel hastaneler ile vakıf hastanelerinde alınan
fark ücretleri ve hastaların sağlık hizmetleri alırken değişik evrelerde farklı doktorlarla
karşılaşmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28566)

39.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili sağlık
hizmetleri çerçevesindeki bazı hususlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29095)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ameliyat için Bingöl, Bitlis ve Siirt’ten vatandaşların
başka illere sevk edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29096)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ameliyat için Ardahan’dan vatandaşların başka illere
sevk edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29097)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ameliyat için Gümüşhane ve Bayburt’tan vatandaşların
başka illere sevk edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29098)

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ameliyat için Hakkâri, Şırnak ve Muş’tan vatandaşların
başka illere sevk edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29099)
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44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ameliyat için Kars, Iğdır ve Ağrı’dan vatandaşların
başka illere sevk edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29100)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Diş Hekimliği Fakültesi Acil Servisinde diş
hekimi bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29101)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Diş Hekimliği Fakültesi Acil Servisinde diş
hekimi bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29102)

47.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Devlet Hastanesindeki çocuk doktoru
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29103)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına
atanmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29104)

49.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29105)

50.- Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, Bakanlıkça yayımlanan bir yönetmeliğin bazı
maddelerinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/29106)

51.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te uyuşturucu madde kullanımı ile
mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29107)

52.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, gebelik testi yaptıran kadınların Bakanlık tarafından
eşleri veya akrabalarının arandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29109)

53.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, doğal gaz boru hattında yapılan sızdırmazlık tespiti
esnasında çevreye radyasyon yayıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/29110)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29111)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29112)

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, psikolojik rahatsızlık vakaları ile ilgili
verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29113)

57.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, tıbbi teknologlara yapılan ek
ödemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29114)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, diyabet hastalarına verilen sağlık
hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29115)

59.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki hastanelerin yatak kapasitelerine ve
yeni kurulacak sağlık kampüsüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29116)

60.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Nallıhan Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/29117)

61.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Etlik İhtisas Hastanesinin kapatılmasına ve özel bir
hastane binasının kiralanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29118)

62.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki sağlık hizmetlerine ve vatandaşlar
tarafından iletilen şikayetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29119)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Park Pisti ile ilgili çeşitli
hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29208)
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64.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş, Şırnak ve Hakkari’deki kreş, sevgi ve şefkat
evlerinin denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29593)

65.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki kreş, sevgi ve
şefkat evlerinin denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29594)

66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki kreş, sevgi ve şefkat evlerinin
denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29595)

67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Adıyaman ve Siirt’teki kreş, sevgi ve şefkat
evlerinin denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29596)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki kreş, sevgi ve şefkat
evlerinin denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29597)

69.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 1997-2002 yılları arasında Diyarbakır, Şanlıurfa,
Adıyaman ve Siirt’te tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan
çocuk olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29598)

70.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 1997-2002 yılları arasında Ardahan’da tarihi geçmiş
kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/29599)

71.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 1997-2002 yılları arasında Kars, Iğdır ve Ağrı’da
tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29600)

72.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 1997-2002 yılları arasında Diyarbakır, Şanlıurfa ve
Elazığ’da tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup
olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29601)

73.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 1997-2002 yılları arasında Şırnak, Hakkari ve Muş’ta
tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29602)

74.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 1997-2002 yılları arasında Bingöl, Bitlis ve
Batman’da tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup
olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29603)

75.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 1997-2002 yılları arasında Erzurum, Gümüşhane ve
Bayburt’ta tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup
olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29604)

76.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt, Adıyaman ve Elazığ’da doğum ve çocuk
bakımevi olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29605)

77.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Batman ve Bitlis’te doğum ve çocuk bakımevi
olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/29606)

78.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş, Hakkari ve Şırnak’ta doğum ve çocuk bakımevi
olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/29607)

79.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da doğum ve çocuk bakımevi
olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/29608)
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80.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da doğum ve çocuk bakımevi olarak hizmet
veren hastanenin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/29609)

81.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da doğum ve çocuk bakımevi
olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/29610)

82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta doğum ve çocuk
bakımevi olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29611)

83.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen
bir iftar programına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29612)

84.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki kreş, sevgi ve şefkat evlerinin
denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29613)

85.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, bir gazetede yayınlanan habere ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/29614)

86.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, ithal kan ve milli ilaç üretimine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/29615)

87.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sağlık kurumlarınca yapılan hatalı ameliyatlar ile
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29616)

88.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, sezaryen ameliyatı ile ilgili düzenleme öncesi ve
sonrasında gerçekleşen anne ve bebek ölümü sayısı ile sakat bebek doğum oranlarına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/29617)

89.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’de tedavi olan yabancı hasta ve çalışan
yabancı sağlık personeli sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29618)

90.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 17. Akdeniz Oyunlarının açılış törenine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29648)

91.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, TOKİ tarafından yapılması planlanan stadyumlara
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29775)

92.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Milli Takım Teknik Direktörlüğünde
yapılan değişikliğe ve önceki teknik direktöre ödenen ücrete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/29783)

93.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, telefon dinlemelerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30593)
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3 Aralık 2013 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER
KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24’üncü Birleşimini açıyorum.
III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.
Yoklama için üç dakika süre vereceğim.
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre

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

Yoklama işlemini başlatıyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.
Gündem dışı ilk söz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle söz isteyen Mardin

Milletvekili Sayın Abdurrahim Akdağ’a aittir.
Sayın Akdağ konuşmadan evvel, sayın milletvekilleri, arkadaşımız hazırlık yaptı, konuşacak

ama çok büyük bir uğultu var Mecliste. Rica edeyim, bu uğultuyu hafifletirsek çok sevineceğim.
Buyurun Sayın Akdağ. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
1.- Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ’ın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne, engellilerin

sorunlarına ve haklarına ilişkin gündem dışı konuşması
ABDURRAHİM AKDAĞ (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 Aralık Dünya

Engelliler Günü münasebetiyle şahsım adına gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, tüm dünyada bugün, Engelliler Günü olarak çeşitli etkinliklerle
kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünya nüfusunun 500 milyonu engellidir. Türkiye’de,
nüfusun yüzde 12,3’üne tekabül eden 8,5 milyon kişi engelli durumdadır.

Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak, kendilerine
yetebilen bireyler olarak hayatlarını sürdürmek için gerekli olan her desteği sağlamak, sosyal devlet
olmanın önemli bir gereği olduğu kadar AK PARTİ olarak bizim de temel hedefimizdir. Engelli
alanlarındaki gelişmeler 2010 yılında anayasal düzeye taşınmış ve engelliler için alınacak tedbirlerin
eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı hükmü getirilerek pozitif ayrımcılık anayasal düzende güvenceye
alınmıştır. İnsan hakları belgelerinde olduğu gibi, bu yıl yapılan düzenleme ile ulusal mevzuatımızdan
“sakat, özürlü, çürük” gibi ibareler çıkarılarak kabul gören “engelli” ibaresi getirilmiştir.
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Engelli istihdamı konusunda da iktidarımız dünyada bir ilki gerçekleştirmiş ve ÖMSS sınavını
gerçekleştirmiştir, bu sınav sonucunda 16 bin engelli istihdam edilmiştir. 2002 yılında engelli
kadrosunda çalışan engelli sayısı 5.777 iken bugün bu rakam 35 bine çıkmıştır. Ayrıca, özel sektörde,
2002 yılı itibarıyla istihdam edilen engelli işçi sayısı 10.883 iken 2013 Ağustos itibarıyla 25.544’e
yükseltilmiş olup böylelikle özel sektörde de büyük oranda engelli istihdamı gerçekleştirilmiştir.
2002 yılında engelli aylıkları 24 lira iken AK PARTİ iktidarı döneminde, 2013 yılı itibarıyla 765 TL’ye
kadar yükseltilmiştir.

Engellilere bakım alanında da hizmetlerimiz devam etmektedir. 2002 yılında 2.647 engelli,
kurum bakımı için sıra beklemekte iken, bugün sıra bekleyen yoktur. Evde bakım hizmetlerinde 2013
Ekim ayı itibarıyla 424.823 engelli vatandaşımız yararlanmaktadır.

Yine, iktidarımız döneminde, 2005 yılında, engellilerin toplumsal hayata katılımı üzerindeki
engelleri kaldırmak üzere, kurum ve açık alanlarda verilen hizmetlerin engellilerin kullanımına uygun
hâle getirme zorunluluğu getirilmiştir.

Erişilebilirlikle ilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
bünyesinde -başkanlığımda- bir komisyon oluşturulmuş ve bütün partiler, gruplarımız buna destek
vermiştir. Hazırladığımız rapor ilgili yerlere arz edilmiştir.

AK PARTİ Engelli Koordinasyon Merkezinde de engelli hakları ve engellilerimizin hayatlarını
kolaylaştırmak için 12 tane çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaylarda elde edilen veriler ışığında sosyal
politikaların belirlenmesi hususunda bir adım atılmıştır.

Eğitim alanında da AK PARTİ iktidarında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerindeki öğrenci sayısı 2006 yılında 4 kattan fazla artırılarak 263 bine
ulaşmıştır.

2023 hedefimiz, engellilerin sosyal ve ekonomik hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri
amacıyla barınma, ulaşım, iletişim ve çalışma şartlarına dair asgari standartların sağlandığı ve ülke
genelinde yaygınlaştırıldığı, engellilerin sosyal dışlanmışlık duygusundan kurtulduğu bir Türkiye’dir.

Engelli hakları konusunda bireyler, aileler ve toplum giderek bilinçlenmektedir. Engellilerimiz
artık dört duvar arasında saklanmıyor. En büyük engel, zihinlerdeki ve gönüllerdeki engeldir. Azmin,
kararlılığın, öz güvenin insana çok şey yaptırabileceğine inanıyorum. Kendi engelimle, çevremle,
toplumla barışık olmanın bana avantaj sağladığını kendi hayatımdan biliyorum.

Bütün engelli kardeşlerime de şunu söylüyorum: Beyniniz var, yüreğiniz var, insan sevginiz var;
yapabileceğiniz çok şey olduğunu unutmayın. Ben yaparım derseniz, hayallerinizin de ötesinde,
gerçekleştirebileceğiniz şeyler olduğunu bilin. İnsan olarak ardımızda bir hoş seda bırakmamızın
engellere takılmamasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclisi selamlar, engelsiz bir dünya dilerim. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akdağ.
Gündem dışı ikinci söz engellilerin sorunları hakkında söz isteyen Manisa Milletvekili Sayın

Erkan Akçay’a aittir.
Buyurun Sayın Akçay. (MHP sıralarından alkışlar)
2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne, engellilerin

sorunlarına ve haklarına ilişkin gündem dışı konuşması
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dünya Engelliler Günü

münasebetiyle söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
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Engelli vatandaşlarımız ülkemizin eşit haklara sahip bireyleridir. Modern devletin görevlerinden
birisi de engellilere fırsat eşitliği sağlamak, engellilerin yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini teşvik
etmek, ekonomik ve sosyal refahını temin etmektir. Ancak, engellilerle ilgili bütün kurum ve
kuruluşların katılımıyla ortak bir devlet politikası hâlâ oluşturulamamıştır. Bu nedenle, ülkemizde
yaklaşık 9 milyon engelli vatandaşımız eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma kadar her alanda çok
sayıda sorun yaşamaktadır.

Engellilerle ilgili kapsamlı en son çalışma, Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 çalışmasıdır. AKP
dönemindeki ilgili bakanlar engellilerle ilgili istatistiki verilerde on bir yıl öncesinin verilerini, sonuçlarını
kullanmaktadır dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sorumluluk alanındaki engelli
vatandaşlarımızın sayısını, engel durumunu, eğitim, sağlık ve istihdam durumlarını bilememektedir.

Engellilere yönelik istihdam politikası büyük ölçüde kota tekniğine dayanmaktadır. Kamuda
çalıştırılması gereken engelli memur oranı yüzde 3’tür. İş Kanunu’na göre 50 veya daha fazla işçi
çalıştıran özel sektör iş yerlerinde yüzde 3, kamuda yüzde 4 engelli işçi çalıştırılmak zorundadır.
Engelli işçilerin istihdamından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü sorumludur ancak Türkiye İş
Kurumu piyasaya iş gücü sunma görevini yürütememektedir, sadece kendisine gelen talepler
kapsamında istihdam görevini sürdürmektedir. 50’den fazla işçi çalıştıran iş yerleri genelde büyük
kentlerde sanayi ve hizmet sektörünün geliştiği yerlerdedir; bu nedenle, az gelişmiş yörelerdeki
engelliler kota sisteminden faydalanamıyor. AKP Hükûmeti, 2010 yılının engelliler yılı olacağını iddia
etmişti ve kamudaki açık kadroların tamamının doldurulacağı sözünü vermişti. Ancak, Devlet Personel
Başkanlığına göre kamuda engelli memur kontenjanının yüzde 43’ü boştur; bu da sayı olarak 23.545’e
tekabül etmektedir. Engelli istihdamından sorumlu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 30
engelli memur kontenjanı boştur. İş Kanunu’na göre de boş engelli işçi kontenjanı bindir. Özel
sektördeki boş engelli işçi kontenjanı 23.298’dir. Engelli çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işverene
her engelli işçi ve çalıştırmadığı her ay için 1.832 lira ceza uygulanmaktadır. Bu ceza miktarı caydırıcı
olmadığı için, işveren engelli çalıştırmak yerine para cezası ödemeyi tercih etmektedir.

Ulusal engelliler veri tabanında kayıtlı olan 5 ila 18 yaş arası eğitim çağındaki engelli birey
sayısı 323 bindir. Millî Eğitim Bakanlığına göre özel ve örgün eğitim veren 539 okulda 51 bin öğrenci
eğitim görmektedir. Bu okullarda toplam 8 bin öğretmen görev yapmaktadır. Dolayısıyla, engellilere
yönelik eğitim veren okul ve öğretmen sayısı çok yetersizdir.

Birçok kurum ve kuruluşun görev alanına giren engellilik konusuyla rehabilitasyon hizmetlerine
bir bütün olarak bakılmamaktadır. Bu da mevzuat dağınıklığına, görev ve yetki karmaşasına neden
olmaktadır. Rehabilitasyon eğitimi alması gereken kişi sayısı 2 milyon civarındadır oysa bu eğitimi
alan engelli sayısı 242 bindir.

Engellilere yönelik sosyal bakım hizmetleri de son derece yetersizdir. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü bütçesi de yetersizdir ve bu nedenle, sivil toplum örgütlerinin devlet desteğiyle
hayata geçirmek istedikleri projeler “Kaynak yok.” gerekçesiyle geri çevrilmektedir. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, bina ve araç kirasına milyonlar harcayacağına, öncelikle Engelli ve Yaşlı
Hizmetler Genel Müdürlüğünün bütçesini artırmalıdır.

Bu düşüncelerle, engelsiz bir dünya temennisiyle sözlerime son veriyor, hepinize saygılar
sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akçay.
Gündem dışı üçüncü söz engelli insan haklarıyla ilgili söz isteyen Mardin Milletvekili Sayın

Erol Dora’ya aittir.
Buyurun Sayın Dora. (BDP sıralarından alkışlar)
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3.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne, engellilerin
sorunlarına ve haklarına ilişkin gündem dışı konuşması

EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Dünya Engelliler Günü
olması nedeniyle bireylerin engellilik durumlarını temel insan hakları çerçevesinde değerlendirmek
amacıyla şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Engellilik, son derece heterojen grupları bünyesinde barındıran, aynı zamanda sosyolojiden
ekonomiye, biyoetikten hukuka pek çok farklı disiplinin alanına girebilen bir konudur.

Dünya Sağlık Örgütünün ortaya koyduğu üzere, dünya nüfusunun yüzde 10’u engelli
bireylerden oluşmaktadır. Yine ortaya konulan, şaşırtıcı olmayan bir diğer nokta, engellilik ve
yoksulluk arasındaki ilişki ve buna paralel olarak kalkınmakta olan ülkelerdeki engelli nüfusun sayıca
fazlalığıdır.

Tarih boyunca engelliler, kendileri gibi dezavantajlı gruplar olan kadınlar, çocuklar, etnik ve
dinsel azınlıklar gibi grupların da kaderi olan, toplum dışına itilme, ayrımcılık, damgalanma, birey
olarak kabul görmeme biçimindeki haksız tutum ve uygulamaların muhatabı olmuşlardır. Eğitimden
sağlığa, sosyal ve ekonomik her türlü alanın dışında bırakılmanın yanı sıra, toplumsal sürece
katılımdaki demokratik haklar ve en temel insan haklarından mahrum bırakılan engelliler, meselenin
sosyal bir olgu olarak algılanamaması sebebiyle ancak vicdani duygularla üzerinde durulan
hayırseverlik faaliyetlerinin konusu olmak durumunda kalmışlardır.

Engelli bireylerin durumlarının insan haklarıyla olan ilişkisine dair imzalanan sözleşmelere
yüzeysel yaklaşılmakta, yardım eli uzatma biçimindeki yaklaşım hâlâ devlet, toplum ve bireysel
algılar açısından devam edegelmektedir. Bedensel engellileri tekerlekli sandalye sahibi yapabilmek
adına ünlülerin boy gösterdiği hayır organizasyonları, diplomatik ziyaretlerde bulunan “first
lady”lerin programlarına mutlaka bir bakımevi koymaları ve benzeri örnekler konunun zihinlerde
değişime uğramasının sadece uluslararası sözleşmelerle mümkün olamayacağının da bariz bir
göstergesidir. Engelliliği kişisel bir trajedi olmaktan çıkarıp bu konuda devlet kurumlarının ve
toplumun dayattığı, engellileri merkeze koyan bir bakışa acilen ihtiyaç vardır. Engellilik, kişinin
medikal anlamdaki yetersizliklerinin çevresel faktörler yani fiziksel ve sosyal engeller ile
karşılaştığında şekillenip ortaya çıkan bir durumdur.

Değerli milletvekilleri “engelsiz” dediğimiz şey bir açıdan da -tırnak içinde- sadece normal
kabul edilen insana hitap eden yapılar ve düzenlemelerdir. Bu durum ise açıkça bir insan hakkı ihlali
ve ayrımcılıktır. Konunun ülkemizde de bu açıdan ele alınması son derece geç kalınmış, ancak bir o
kadar da etkin bir adım olacaktır. Ne yazık ki sadece medikal yaklaşımlarla değerlendirilen engelli
kişi, ister fiziksel ister zihinsel olan engeli dolayısıyla tedavi edilmesi, tamir edilmesi,
normalleştirilmesi bakımlarından topluma uyum sağlaması beklenen kişi olmuştur. Bu durumda,
egemen topluluk kendi algı ve ihtiyaçlarına göre tasarladığı düzenlemeler çerçevesinde yaşantısına
devam ederken engelli kişiden ise -sanki bu durum sadece onu ilgilendiren bireysel bir problemmiş
gibi- engelliliği aşabildiği ölçüde bu egemen hayata dair olması beklenmiştir.

Değerli milletvekilleri, kişiler ne ekonomik bir değer ne de işe yararlılıkları bakımından, sadece
ve sadece insan olmaları bakımından bir anlam ifade ettikleri için değerlidirler. Bu durum engelli
bireyler için de kaçınılmaz olarak böyledir. Elbette toplum, farklı bireylerden oluşan, bu nedenle de
farklılıklara iyi ev sahipliği yapması gereken bir kurumdur. Ulaşımdan iletişime, eğitimden çalışma
hayatına kadar her türlü alanda yaşanılan eşitsizlik ve ayrımcılıkları gidermek öncelikli görevimiz
olmalıdır.
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Değerli milletvekilleri, engellilerin tatminkâr, üretken ve mutlu bireyler olarak yaşam
sürebilmeleri için olanakların eşitleştirilmesi, erişebilirliğin önündeki engellerin kaldırılması,
engelliliğe dayalı negatif ayrımcılıkla mücadele gibi ertelenemez birçok konu vardır.

Konuyla ilgili olarak, tüm kurumları ve tüm siyasi partileri bu vesileyle tekrar göreve
çağırıyorum. Ben de engelsiz bir dünya diliyorum, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Dora.
İki grup başkan vekili ve on arkadaşımıza 60’ıncı maddeye göre söz vereceğim.
Sayın Atıcı…

V.- AÇIKLAMALAR
1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin açıklaması
AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlar, bugün Dünya Engelliler Günü. Engelliler yılda sadece bir gün hatırlanmak

istemiyorlar. Engelliler eğer Hükûmet trafikte, sağlıkta, mayınlı araziler konusunda ve diğer alanlarda
gerekli önlemleri alsaydı engelli olmayacaklarını biliyorlar. Engelliler kendilerine acınmasını veya
lütfedilmesini istemiyorlar. Engelliler sadece haklarını, üstelik evrensel haklarını istiyorlar. Engelliler
dilenmek değil çalışmak istiyorlar. Engelliler yönetime katılmak istiyorlar. Engelliler yaşamda var
olmak istiyorlar.

Peki, bu hakları engelleyenler kimler? Bedensel engeli olmayan ancak düşünce yönünden engeli
olan ve vicdani yönden engeli olan yöneticiler. Bu tipteki engelli yöneticilere birer bedensel engelli
adayı olduklarını hatırlatmak istiyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Tanal…
2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi’ndeki

okulların sorunlarına ve İstanbul’un bazı ilçelerinde 2/B kapsamında tespit edilen rayiç bedellerin
yüksekliği nedeniyle vatandaşların mağdur olduğuna ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Üsküdar ilçemizin Yavuztürk Mahallesi’nde mülkiyet sorunu var, imar sorunu var -Sayın Bakan

da burada- okullarda temizlik yapacak müstahdem yok. Okul aile birlikleri tarafından tutulan
personeller ancak okulları temizliyorlar ve bu anlamda…

Tabii, Bakan dinlemiyor ama kime konuşuyorum Sayın Başkan, bilemiyorum, onlar sohbete
devam ediyorlar.

BAŞKAN – Yok, 60’ıncı madde… Olabilir, dinlemeyebilir.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ve netice itibarıyla, Hükûmetin lütfen, bu okullarımızla

ilgilenmesi lazım.
Aynı zamanda, bizim Sultanbeyli’de, Ümraniye’de, Beykoz’da, Şile’de 2/B sorunu nedeniyle

tespit edilen değerler çok yüksek, vatandaş bu konuda mağdur. Bu bedelleri ödeyemiyor, mülkiyeti
bu anlamda ihlal ediliyor. Bu bedellerin tekrar gözden geçirilerek düşürülmesi gerekiyor.

Bu konuda gerekenin yapılmasını arz ediyorum sizlerden.
BAŞKAN – Sayın Sarıbaş…
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3.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ve Onsekiz Mart
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, ağaç diken öğrenciler hakkında soruşturma açılmasına ilişkin
açıklaması

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Öncelikle, tüm engellilerimizin ve tüm dünyanın Dünya Engelliler Günü kutlu olsun diyorum.
Bu anlamda, Onsekiz Mart Üniversitemizde -Çanakkale’de bize örnek olması gereken- sadece

yeşili sevmek, ağaç dikmek ve üniversitelerin daha yeşillenmesini sağlamak amacıyla diktikleri
ağaçlardan ve fidanlardan dolayı Onsekiz Mart Rektörlüğü tarafından soruşturma açılmıştır. Yine, bu
öğrencilerin, “soruşturmanın selameti” adı altında, okula alınmadığı ve giriş çıkışlarının da
yasaklandığı görülmektedir. Türkiye’de, özellikle 12 Eylülün yarattığı YÖK ve buna bağlı olarak,
Onsekiz Mart Üniversitesinin son atanan Rektörünün yaptığı bu uygulamalardan öğrencilerimizin,
çağdaş üniversitemizin ve özellikle Çanakkale’deki öğrenci arkadaşlarımızın…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Eyidoğan…
4.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’nın, İstanbul ili Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu

Mahallesi’nde bulunan Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesinin sorunlarına ilişkin açıklaması
HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkan.
İstanbul Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan Lütfiye Nuri Burat Devlet

Hastanesindeki doktor sayısı, hizmette yetersizlikler ve eksiklikler nedeniyle ilçe halkı şikâyetçidir.
Hastanede bir çocuk doktoru vardır, bu doktor günde 100-120 çocuk hastaya bakmaktadır. Diş için
ancak dolgu ve çekim yapılmaktadır. Kanal tedavisi yoktur, röntgen yoktur. Bazı doktorlar izin için
rapor almakta, altı ay hastaneye uğramamaktadırlar. Kadro olmadığından servislere gerekli doktorlar
alınamamaktadır. Yoğun bakım ünitesi yoktur, “Kurulacak.” denmektir. Bu yokluklar nedeniyle
birçok hasta başka hastanelere yönlendirilmektedir. İktidarın “düzelttiğimiz” dediği sağlık sistemi
bu mudur?

Teşekkürler.
BAŞKAN – Sayın Yeniçeri…
5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AKP iktidarının demokratik açılımının, bölgeyi

PKK’yla Barzani’ye açmaya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hâkimiyetini kırmaya dönüştüğüne ilişkin
açıklaması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Yüce Türk milleti, AKP iktidarının demokratik açılımı bölgeyi PKK’yla Barzani’ye açmaya

dönüşmüştür. Bu açılım, yabancı bir devletin yetkilisini Türkiye Cumhuriyeti’nin iç işlerine
karıştırmaya dönüşmüştür. Bu açılım, Mehmetçik’i vatanında meşru müdafaa yapar hâle getirmeye
dönüşmüştür. Sonuçta, AKP’nin çözüm süreci, bölgede Türkiye Cumhuriyeti’nin hâkimiyetini
kırmak ve Türk Bayrağı’nı indirmek, yerine PKK’nın paçavralarını açmak sürecine dönüşmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti’nin işaretleri AKP tarafından tabelalardan kazıtılmıştır, adım adım bölgeden
Türkiye sökülmektedir.

Son olarak, rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı al bayrak gönderden indirilmiştir. Aslında,
gönderden indirilen bayrak değil Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Başbakan Erdoğan göstermelik
söylemlerle bu alçak saldırıyı geçiştirmiştir. Şımartılan PKK, bölgede kimlik kontrolü yapar, haraç
toplar, şehitlik açar hâle gelmiştir.
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BAŞKAN – Sayın Işık…
6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilerin sorunlarına ve maaşları ile özlük haklarının

iyileştirilmesi konusunda Hükûmeti göreve davet ettiğine ilişkin açıklaması
ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Bilindiği gibi, son yıllarda, aleyhine bozulan ekonomik göstergeler nedeniyle emeklilerimizin

sorunları giderek artmış ve birçok emeklimiz, maalesef, geçinemediği için ikinci bir işte çalışmak
zorunda kalmıştır.

Bir iş yeri açan ya da ikinci işte çalışan emeklilerimizin maaşlarından kesilen yaklaşık yüzde 15-
20 oranındaki sosyal güvenlik katkı primlerinin kaldırılması konusundaki taleplerimiz defalarca
ilgililere iletilmiş ama bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamamıştır. Sayın Bakanın bu yöndeki
düzeltmeye yönelik açıklamalarına rağmen, bugüne kadar bir gelişmenin sağlanamadığı bu konuya
derhâl çözüm getirilmesi talebini iletiyorum.

Ayrıca, emeklilerimizin maaşları ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda Hükûmeti göreve
davet ediyor, size de teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Türkoğlu…
7.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının

iktidar partisinin aday tanıtımı sebebiyle âdeta işgale uğradığına, Hükûmetin Türkmenlerin uğradığı
saldırılara seyirci kaldığına ve saldırıya uğrayan Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşad Salihi’ye
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Bugün, Parlamento binamız, iktidar partisinin aday tanıtımı sebebiyle, adaylar tarafından

getirilen tribün şovcularının âdeta işgaline uğramıştır. Koridorda yürümekte, otoparkta, lokantada
yer bulmakta sıkıntılara sebep olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi aday tanıtım yeri değildir.
İktidar partisi, diğer partiler gibi, Meclis dışında bir salonda yapabileceği bu işi Mecliste yaparak
diğer partilerin de hukukunu çiğnemiştir, kınıyorum.

Diğer yandan, Türk’e, Türklüğe savaş açmış olan Hükûmet, Türk’ü yok sayan Hükûmet, dış
dünyada Türklüğe saldıran her oluşumla iş birliği yapmaktadır. Bu açıdan, Makedonya’da, Batı
Trakya’da, Bulgaristan’da, Suriye’de ve Irak’ta Türkmenler yok edilmeye çalışılırken Hükûmet
seyirci kalmaktadır. Yalnızlığa mahkûm edilen Irak Türkmen Cephesinin lideri Erşad Salihi iki gün
evvel saldırıya uğramıştır. Irak Türkmenlerini göçe zorlayan, göç etmeyenlerin katliamla baş başa
bırakıldığı Irak’ta AKP Hükûmetinin artık doğru işler yapmaya başlaması zarurettir.

Bu vesileyle, Erşad Salihi’ye geçmiş olsun diyor, Hükûmeti doğru politikalara davet ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Yılmaz…
8.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak’ta tütün üreticilerinin sorunlarına, Silivri

Cezaevinde AIDS’li ve veremli hastaların diğer mahkûmlarla aynı ortamda tutulduğuna ve bu
uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Öncelikle, Uşak’ın Ulubey ve Eşme ilçelerinde tütün alımlarının çok geciktirildiğini ve çok

düşük rakamlarla alındığını belirtmek istiyorum. TEKEL işletmelerinin satışından sonra, köylümüz
tüccarın insafına terk edilmiştir. Bu konuda, Hükûmet, köylümüzün, tütün üreticimizin herhangi bir
şekilde sorununu çözmek için bir girişimde bulunacak mıdır? Uşaklı üreticiler bunu soruyor.
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Sayın Başkan, bir de şu konu var: Silivri F Blok’ta AIDS’li ve veremli hastalarla diğer
mahkûmlar aynı ortamda bulundurulmaktadırlar. Bu hem o hastalar açısından hem de diğer
mahkûmlar açısından hayati tehlike yaratacak bir olaydır. Adalet Bakanlığını bu konudaki böylesi
yanlış bir uygulamayı sona erdirme konusunda göreve davet ediyorum.

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Korkmaz…
9.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, AKP politikalarının Türk devletinin bütünlüğünün

ve millî birliğin yok edilmesini hedeflediğine ilişkin açıklaması
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkanım, AKP’nin Türk devletinin bütünlüğünün

ve millî birliğin tarumar edilmesini hedefleyen politikaları “‘Türk’ diye bir ırk yoktur.” sözü ile
gelebileceği en bayağı bir noktaya gelmiş, Türk milletinin varlığı inkâr edilmiştir. Soyu sopu karışık,
aslını inkâr eden haramzadelerin bu necip millete hakaret olarak söyleyecekleri bir şey kalmamıştır.
Zaten, bu toprakları bizlere çok gören haçlı ruhu da, Sevr ve Taşnak Ermeni sevdalıları da, PKK
zırvaları da Anadolu’nun Türk milletine ait olmadığını söylüyorlardı.

Türklük İslam’ın kılıcıdır. “Türk milleti” Hazreti Peygamber’in övdüğü milletin adıdır. Türklüğü
inkâr eden zihniyete, Allah böyle kutlu bir millete aidiyeti nasip etmemişse bu da senin bahtsızlığın
diyorum.

Aziz milletimize de şunu hatırlatmak istiyorum: Artık bu topraklarda, seni ve varlığını inkâr
eden AKP politikaları karşısında susup sineye çekecek, geri çekilecek 1 milim dahi yer kalmamıştır.
Gün bugündür; milletin başına daha büyük badireler gelmeden AKP iktidardan uzlaştırılmalıdır
diyorum.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi…
10.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin

açıklaması
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bugün, Dünya Engelliler Günü. Dünya Engelliler Günü’nde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu

olarak tüm engelli yurttaşlarımızı kucaklıyoruz. Nüfusumuzun, resmî rakamlara göre, yüzde 12,3’ü
yani yaklaşık 9,5 milyonu engelli vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Böylesi bir sayı karşısında Dünya
Engelliler Günü’nün çok daha özel bir anlamı vardır Türkiye’de. Engelliler sadece kendileri açısından
değil, onun ailesi, yakın çevresi ve toplumumuz açısından çok önemli bir ihtiyaç grubunu
oluşturmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlar yönünden diğer toplum kesimleriyle
herhangi bir farklılığı olmamasına karşın temel hizmetlere ulaşılabilirlik açısından özel bir ihtiyaç
grubunu, özel bir ilgi alanı grubunu oluşturmaktadır çünkü o hizmetlere ulaşmada büyük zorlukları
vardır. Bu çerçevede, onların yaşam çevrelerinin düzenlenmesi, onların ihtiyaçlarına göre
düzenlenmesi en büyük ihtiyaçtır ve sorun, ana sorun buradan doğmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Diğer Meclis başkan vekillerimiz iki dakika süre

vermiş olduğu için bir dakika ek süre…
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Grup başkan vekillerine genelde iki dakika veriyorlar.
BAŞKAN – Ondan bilgim yok benim, herkese bir dakika diye biliyorum.
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yani, grup adına açıklama yaptığımız için…
BAŞKAN – Ya muhterem, haberim yok, ilk defa duyuyorum.
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – İşte söylüyoruz.
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BAŞKAN – Şimdi öğrendim, şimdi öğrendim. Ben 10 kişiye veriyorum, birer dakika diye
biliyorum.

Buyurun Sayın Hamzaçebi.
Bir dakika daha ilave süre veriyorum.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Temel ihtiyaçlar açısından diğer toplum

kesimleriyle herhangi bir farkı bulunmayan engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine ulaşmada
büyük zorlukları vardır. Toplumsal yaşam çevresinin, onların yaşam alanlarının düzenlenmesi bu
çerçevede son derece önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, çıkarılmış olan yasalara
rağmen hâlâ bu alanda çok büyük zorlukları vardır. Yasalarla kamu kurumlarına, özel kurumlara
verilmiş olan süre bitmiş olmasına rağmen bu sürenin uzatılmasına yönelik düzenlemeler büyük bir
sorun yaratmaktadır. Artık bu sorunlara bir son verelim ve yaşam çevremizi, yaşam alanlarını engelli
vatandaşlarımıza uygun olarak düzenleyelim.

Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Kaplan…
11.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin

açıklaması
MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Engellilik yalnızca bir sağlık sorunu olarak değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından

ilgilendiren bir konu. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan,
bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmeleri için, üretken insan durumuna getirilmesi için yaşam
düzeylerinin yükseltilmesi gerekiyor; mevcut şartlarda, iyi ortamlarda hizmet ve iş olanağı sağlamak
gerekiyor. Bu önemle, 3 Aralık 2013 Engelliler Günü’nde en önemli hedef bu olmalı. Bu anlamda,
en azından, kamuda açık bulunan engelli istihdamının bir an önce sağlanması gerektiği için, Hükûmeti
bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Baluken…
12.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne, Barış ve

Demokrasi Partisi olarak sağlık emekçilerine uygulanan şiddeti kınadıklarına ve partilerinin gençlik
meclisinin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği kongrede yaşanan olaylara ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Türkiye nüfusunun yüzde 12,5’unu oluşturan engelli yurttaşlarımızın sorunlarını

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tekrardan dile getirip başta Hükûmet olmak üzere tüm
siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve Parlamentoyu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Barış ve Demokrasi Partisi olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarını tespit edecek ve çözüm
üretecek bir bakanlığın kurulmasının elzem olduğunu ifade etmek istiyoruz.

Yine, bugün bu sorunların araştırılması için Meclise bir araştırma önergesi vereceğimizi, bu
konuda tüm siyasi partilerden destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Yine, birkaç gün önce Süreyyapaşa Göğüs Hastanesinde serviste çalışan bir doktora ve hemşire
arkadaşımıza yönelik şiddet uygulanmıştır. Barış ve Demokrasi Partisi olarak, başta bu olay olmak
üzere, sağlık emekçilerine uygulanan şiddeti kınadığımızı tekrar ifade etmek istiyoruz, sağlık
emekçilerine yönelen bu şiddetin asıl sebebinin AKP Hükûmetinin uygulamak istediği Sağlıkta
Dönüşüm Projesi olduğunu ifade etmek istiyoruz, hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle
mücadele için Meclis çatısı altında oluşturulmuş olan komisyonun raporlarının ve önerilerinin
Hükûmet tarafından bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz.
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Bir konuya da açıklık getirmek istiyorum, demin bir sayın milletvekili de ifade etti: Hafta sonu
Diyarbakır’da 30 bin kişiyi aşkın bir kitleyle partimizin gençlik meclisinin gerçekleştirmiş olduğu bir
kongrede gerçekleşmiş olan provokatif bir olay üzerinden partimize yönelik bir kampanya
yürütülmek istenmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Biz, öncelikle, bayrak indirilmek suretiyle ortaya konan bu

provokasyonun partimizi ve gençlik meclisimizi hiçbir şekilde bağlamadığını ifade etmek istiyoruz.
BAŞKAN – Sayın Ünal…
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, bu konuda bir …
BAŞKAN – İki dakikayı da geçtik Sayın Baluken.
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – O zaman bir ek söz isteyeceğiz bu konuda.
BAŞKAN – Ek söz veremeyeceğim çünkü ben bugün, zaten, iki dakika olduğunu sizden yeni

öğrendim, yerine de getirdim.
Buyurun Sayın Ünal.
13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin

açıklaması
MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Birleşmiş Milletler

1992 yılında Dünya Engelliler Günü’nü kabul etmiş ve 1993 yılında da insan hakları meselesi içinde
engellilerin sorunlarıyla ilgili yeni başlıklar açılmıştır. Dolayısıyla bugün engellilerin sorununu
temelde bir insan hakları sorunu olarak ele almamız gerekmektedir.

Çağdaş uygarlığın temelini, her insanın salt insan olduğu için en değerli varlık olduğu ve dili,
dini, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun tüm insanların eşit haklara sahip olduğu fikri oluşturmaktadır. İlk
kez engelliler kanununu çıkarmak AK PARTİ Hükûmetine nasip olmuştur. Çağdaş, gelişmiş bir ülke
olmanın en başta gelen yolu, her bireye eşit imkân ve fırsatlar sunmaktan geçmektedir. Bunun yolu
da hiç şüphesiz engelli vatandaşlarımızı hayata kazandırmaktan, onları üretken bireyler olarak
topluma katmaktan geçmektedir.

Kamudaki engelli sayısı 2002’de 6.434 iken 2012 yılında bu rakam 25.563’e yükseltildi.
Kamuda boş olan 15 bin engelli kontenjanı da en kısa sürede doldurulacaktır. Özel sektörde
engellilerin istihdamında 2002 yılında 10.226’daydık, bugün 37.982 engelli istihdamı sağlandı.

Engelli vatandaşlarımız konusunda son yıllarda önemli çalışmalar hızla devam ediyor. Kurumsal
ve ev ortamında bakım, Umut Evleri Projesi, engelsiz yaşam merkezleri projeleri başlatıldı. Özel ve
kamu rehabilitasyon merkezlerinin hizmet standartları yükseltiliyor. Özel eğitim, bakım ve
rehabilitasyon hizmetlerine bütçeden ayrılan payın…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Sayın Vural…
14.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin açıklaması
OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Dünya Engelliler Günü’nün engellilerin sorunlarının

dile getirilmesi ve çözülmesi için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Tabii, bütün mesele,
engellilerin sorunlarını sadece bu günde dile getirmek değil ama bu işin çözümünü sağlamaktır.
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı engelleri kaldırmanın her
türlü siyasi mülahazanın dışında tutulması gerektiğini düşünüyoruz çünkü toplum içerisinde bu
bütünleşmeyi sağlamak Türk milletinin millî dayanışma ülküsünün önemli bir unsurudur, toplumsal
bütünlük açısından da son derece önemlidir.

Ben, bu Engelliler Günü münasebetiyle engellilerimizin karşılaştığı her türlü engelin ortadan
kaldırıldığı, tüm engellilerimizin mutlu olduğu ve sorunlarının çözüldüğü bir Türkiye dileğiyle
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Gündeme geçiyoruz.
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 21 milletvekilinin, incir üreticilerinin sorunlarının

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/798)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gerekçesini ekte sunduğumuz incir ürününün sorunlarının ve çözüm önerilerinin araştırılması

ve alınacak önlemlerin belirlenebilmesi için Anayasa'nın 98'inci ve İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Metin Lütfi Baydar (Aydın)
2) Mahmut Tanal (İstanbul)
3) Ali Serindağ (Gaziantep)
4) Mustafa Sezgin Tanrıkulu (İstanbul)
5) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
6) Ali Sarıbaş (Çanakkale)
7) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)
8) Emre Köprülü (Tekirdağ)
9) Mehmet Şeker (Gaziantep)
10) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)
11) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş)
12) Hülya Güven (İzmir)
13) Mehmet Hilal Kaplan (Kocaeli)
14) Mevlüt Dudu (Hatay)
15) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay)
16) Bülent Tezcan (Aydın)
17) Ayşe Nedret Akova (Balıkesir)
18) Namık Havutça (Balıkesir)
19) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
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20) Gürkut Acar (Antalya)
21) Turgut Dibek (Kırklareli)
22) Refik Eryılmaz (Hatay)
Gerekçe:
Dünya ülkeleri içinde kalite yönünden aranılan özellikteki kurutmalık incir çeşidi olan sarılop,

Türkiye'de sadece Ege Bölgesi’ndeki Küçük ve Büyük Menderes havzasında yetiştirilmektedir.
Dünya kuru incir üretiminde yüzde 50-55'lik bir payla 1’inci sırada yer alan ülkemiz, dünya kuru
incir ihracatında ise yüzde 60-65'lik bir payla gene 1’incidir. Ülkemiz, dünyanın önemli bir incir
üreticisi olmasının verdiği avantajla kuru incir üretimi ve ihracatında dünya lideridir. İncir
yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bölge Ege Bölgesi olmakla birlikte, Aydın ilimiz incirin
başkenti konumundadır.

Yüksek kalori değeri, mineral maddeler ve besin maddeleri içeriğiyle gıda maddeleri arasında
özel bir yeri olan kuru incirin çok çeşitli tüketim alanları mevcuttur. Kuru incir, uluslararası
pazarlarda, çerezlik olarak tüketildiği gibi pasta imalatında, çeşitli yemeklerin yapımında, dilimlenmiş
olarak ekmek imalatında, şekerli mamuller imalatında ve meyve karışımlarında kullanılmaktadır.
Kalitesi düşük olanlardan, pekmez, hurda incirlerden de etil alkol üretilmektedir. Etil alkolün üretimi
esnasında ortaya çıkan incir çekirdekleri de boya, kozmetik ve ilaç sanayisinde değerlendirilmektedir.

Ülkemizde üretilen incirin yüzde 30'u taze olarak iç pazarda, yüzde 70'i kuru incir olarak dış
ve iç pazarda tüketilmektedir. Kuru incirin tüketimi ülkemizde arzu edilen seviyeye henüz
ulaşamamıştır. Kişi başına yıllık tüketim tahminen 150-200 gram civarındadır. Ülkemizde kişi başına
düşen taze incir tüketimi ise 300-500 gram civarında olmakla birlikte, bu miktarın arttırılması gerek
halkımızın yeterli ve dengeli beslenmesi gerekse piyasalarda dengenin sağlanması bakımından gerekli
görülmektedir.

İncir ihracatında yaşanan en büyük sıkıntı aflatoksin oranında yaşanmaktadır. Firmaların
aflatoksin oranlarına dikkat etmemesi hem iç pazarda hem de dış pazarlarda sorunlara yol açmakta,
bu da üreticiye olumsuz yansımaktadır. İncir üreticisine herhangi bir destek bulunmamakla birlikte
destekleme alımı da yapılmamaktadır. Ayrıca, incir bahçelerinin yoğun olarak bulunduğu Aydın ilinde
yeni açılmaya başlayan jeotermal kuyularının bu bahçelere zarar vermeye başladığı belirtilmektedir.

Ülkemizin incirde yaşamış olduğu dünya liderliğinin kaybolmaması ve üreticilerimizin
korunması konusunda gerekli çalışmaların yapılması, yukarıda belirtilen sorunların nedenlerinin
tespiti ve çözümlenmesi gerekmektedir.

Açıklanan bu nedenlerle Meclis araştırması açılması gerekmektedir.
2.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 20 milletvekilinin, ipek böcekçiliği sektörünün

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/799)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Dünya yaş koza üretiminin yaklaşık yüzde 70’i Çin'in elinde olup, fiyatlarla istediği gibi

oynamaktadır. Bu nedenle yaş kozada bir fiyat istikrarı olmamaktadır. Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının ardından bağımsızlığına kavuşan Özbekistan ve Türkmenistan gibi Orta Asya Türk
cumhuriyetlerinden yasal ve yasal olmayan yollarla ülkemize çok düşük fiyatlarla koza, ham ipek ve
ipekli kumaşların gelmesi de olumsuz etki yapmaktadır.
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AB ile gümrük birliğine gidilmesinden sonra gümrük fonlarının sıfırlanması iç piyasanın rekabet
gücünü olumsuz etkilemiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan terör olayları ve göç, bu
bölgemizde ipek böcekçiliğinin bitmesine neden olmuştur.

Trakya bölgesinde uçakla süne mücadelesi yapılırken bilhassa ULV sistemiyle ilaçlanma
neticesinde dut ağaçlarının da etkilenmesi sonucu ipek böceklerinin zehirlenmesi burada da ipek
böcekçiliğini sona erdirmiştir. İpek böcekleri her türlü kimyasal ilaca karşı hassastır. Bitkisel üretimin
yoğun olduğu yerlerde kullanılan zirai mücadele ilaçları da ipek böcekçiliğini olumsuz etkilemiştir.

Marmara Bölgesi ve özellikle Bursa'da sanayinin gelişmesi, kentleşme ve çevre kirliliği ipek
böcekçiliğini geriletmiştir. Genç neslin ipek böcekçiliğine ilgisiz olması, mobilya ve beyaz eşyanın
köy evlerine de girmesi nedeniyle besleme evlerinin daralması da olumsuz etki yapmıştır. Zira 1 kutu
ipek böceğinin beslenebilmesi için sıcaklık ve nem gibi değerlerin kontrol edilebildiği 25-30
metrekarelik kapalı alana ihtiyaç duyulmaktadır. İpek böceği yetiştiriciliğinden vazgeçilmesi dut
ağaçlarının da kesilerek yok edilmesine neden olmuştur.

Ülkemizde daha çok gelir düzeyi düşük, arazileri ve alternatif üretim alanları kısıtlı olan, özellikle
dağlık ve engebeli bölgelerde yaşayan üreticilerimiz için ipek böcekçiliği hâlâ önemli bir gelir kaynağı
olma özelliğini devam ettirmektedir. Hastalık çıkmaması amacıyla bakım besleme evlerinin besleme
öncesi çok iyi dezenfekte edilmesi, besleme döneminde hijyenik şartlara uyulması gerekmektedir.

Bir dut ağacının en az beş yılda verimli hâle geldiği düşünülürse mevcut dut potansiyelimizin
korunması için ipek böcekçiliğimizin desteklenmesi gerekmektedir. Ham ipek ithalatında gerçek
ihtiyaç doğrultusunda hareket edilmeli ve yasa dışı yollarla ham ipek, ipekli kumaş, kuru koza girişini
önlemek için ek tedbirler alınmalıdır. İpek böcekçiliğimizin lokomotifi olan ipek halı üretim ve
ihracatının arttırılması için desen, kalite ve maliyet gibi konuda her türlü destek verilmelidir.

Yüksek turizm potansiyelimizin değerlendirilmesine yönelik olarak ipekli moda, tekstil ürünleri ve
turistik eşyalar gibi ürün çeşitlemesini teşvik ederek kendi markalarımızı taşıyan ipek ve mamullerinin
ihracı yoluna gidilmesi ve istihdamın arttırılması ve gelirin daha dengeli dağılmasının sağlanması
amacıyla ipek böcekçiliğinin monokültür tarımın yapıldığı alanlara kaydırılmasında yarar vardır.

Ülkemizde özellikle millî geliri düşük olan kırsal bölgelerde, kadınlara yönelik, ipek halıcılığı
konusunda kurslar verilerek birçok genç kızımıza iş olanağı sağlanabilmektedir. Ham madde olan ipeğin
ipek halı olarak mamul madde hâline gelmesiyle de millî ekonomiye önemli katkılar sağlanacaktır.

İpek böcekçiliği yetiştiriciliği hemen hemen hiç olmayan Fransa ve İtalya'da İpek Böcekçiliği
Araştırma Enstitüleri çalışmalarına hâlen devam etmekte olup Uluslararası İpek Böcekçiliği
Komisyonun merkezi Lyon'dur.

Pasteur'ün öğrencisi tarafından kurulan ve yüz yirmi dört yıllık geçmişe sahip olan bu kurumun
tekrar canlandırılması ve ülkemizde bin beş yüz yıldır yaşatılan tarihî İpek Yolu’nu simgeleyen ve
Bursa’mızla özdeşleşen ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığının son bulmaması noktasında,
ülkemizin öz varlıklarından vazgeçmemesi ve ülkemizde ipek böcekçiliğinin sorunları ile ilgili
gereken önlemlerin alınması amacıyla, Anayasamızın 98’inci, TBMM İç Tüzüğü’nün 104 ve 105’inci
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.
1) İlhan Demiröz (Bursa)
2) Turhan Tayan (Bursa)
3) Aytun Çıray (İzmir)
4) Selahattin Karaahmetoğlu (Giresun)
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5) İdris Yıldız (Ordu)
6) Süleyman Çelebi (İstanbul)
7) Vahap Seçer (Mersin)
8) Kamer Genç (Tunceli)
9) Sena Kaleli (Bursa)
10) Mehmet Ali Susam (İzmir)
11) Nurettin Demir (Muğla)
12) Ömer Süha Aldan (Muğla)
13) Müslim Sarı (İstanbul)
14) Aykut Erdoğdu (İstanbul)
15) Melda Onur (İstanbul)
16) Mahmut Tanal (İstanbul)
17) Ayşe Eser Danışoğlu (İstanbul)
18) Candan Yüceer (Tekirdağ)
19) Veli Ağbaba (Malatya)
20) Sedef Küçük (İstanbul)
21) Gürkut Acar (Antalya)
3.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 19 milletvekilinin, AB ile tam üyelik sürecinde yaşanan

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/800)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
31 Ekim 1959 tarihinde yapılmış bulunan başvuru ile başlayan Avrupa Birliği ile ortaklık

sürecinde 1963 yılında Ankara Anlaşması, 1970 yılında katma protokol imzalanmış, 1999 tarihli
Helsinki'de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde tam üyeliğe adaylığımızın
kabulüyle yeni bir aşama kaydetmiş, 8 Mart 2001 tarihinde ilk katılım ortaklığı belgesi AB Konseyi
tarafından onaylanmış, 17 Aralık 2004 tarihinde alınan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
kararı gereği de 3 Ekim 2005 tarihinde AB'ye tam üyelik sürecimiz başlamıştır.

Geçen altı yılda beklenen gelişmeler kat edilememiş, tam üyelik hedefine ulaşmak için
müzakerelerde kapatılması gereken 33 başlıktan ancak 1 tanesi kapatılabilmiş, 12 Ekim 2011
tarihinde açıklanan AB İlerleme Raporu çerçevesinde siyasi alanda birçok eksikliğin olduğu
gözükmüş, bu eksikliklerin tespiti ve giderilmesi ile ülkemizde yaşayan insanların hak ettikleri
demokrasi ve yaşam standartlarına kavuşturulması için gereken reformların ise güçlü bir şekilde
uygulamaya geçemediği endişeleri ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere, 29 Mart 2012 tarihinde yapılan Avrupa Parlamentosu oturumunda parlamento
2011/2889 sayılı Kararı almış ve Türkiye raporunu kabul etmiştir. Raporda, seçim sisteminden yeni
anayasa sürecine, tam üyelik müzakerelerinde ele alınması gereken 23 ve 24’üncü fasıllardan basın
özgürlüğüne kadar birçok alanda eleştiri ve tavsiyeler bulunmaktadır. Bu eleştiri ve tavsiyelerin
dikkate alınarak tıkanmış olan sürecin pozitif ve ilerici bir gündemle aşılması gereği de ortadadır.

Bütün bu gerekçelerle, AB ile tam üyelik sürecinin izlenmesi, kabul edilen rapor kapsamında
gereken önlemlerin alınması, 23 ve 24’üncü fasılların açılmasının önündeki engellerin araştırılarak
bu engellerin aşılması, bu zamana kadar hangi alanlarda ve hangi sebeplerle sürecin durma noktasına
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geldiğinin belirlenmesi, acil reform yapılması gereken alanların tespiti ile bu reformların
çerçevelerinin belirlenmesi için alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla, Anayasa'nın 98 ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırılması
açılmasını saygılarımla arz ederim.

1) Umut Oran (İstanbul)
2) İhsan Özkes (İstanbul)
3) Mehmet Hilal Kaplan (Kocaeli)
4) Mahmut Tanal (İstanbul)
5) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
6) Mustafa Sezgin Tanrıkulu (İstanbul)
7) Ali Sarıbaş (Çanakkale)
8) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)
9) Mehmet Şeker (Gaziantep)
10) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş)
11) Mevlüt Dudu (Hatay)
12) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)
13) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay)
14) Bülent Tezcan (Aydın)
15) Ayşe Nedret Akova (Balıkesir)
16) Namık Havutça (Balıkesir)
17) Hülya Güven (İzmir)
18) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
19) Turgut Dibek (Kırklareli)
20) Refik Eryılmaz (Hatay)
BAŞKAN – Bilgilerinizi sunulmuştur.
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.
B) DUYURULAR
1.- Başkanlıkça, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan

milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan
milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda siyasi parti grubu
mensubu olmayan milletvekillerine de bir üyelik düşmektedir. Bu Komisyona aday olmak isteyen
siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin 6 Aralık 2013 Cuma günü saat 18.00’e kadar
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmelerini rica ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.
C) TEZKERELER
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası

Dostluk Grubu Başkanı Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili İzzet Çetin
ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’dan oluşan heyetin 4-7 Aralık 2013 tarihlerinde
Kırgızistan’a resmî bir ziyarette bulunmasının Başkanlık Divanının 31/10/2013 tarihli ve 57 sayılı
Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1344)
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03/12/2013
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma'nın ve Üniversitenin
Tüzüğü Hakkında Mutabakat Zaptı'nın Kırgız Meclisinde kabul edilmemesinin neden olduğu
sorunların parlamentolar arası ilişkiler çerçevesinde aşılabilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
konuya dair yaklaşımının muhataplarına iletilmesi maksadıyla Kırgızistan'a resmî bir heyet
gönderilmesi, Başkanlık Divanının 31/10/2013 tarihli ve 57 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. Bu
minvalde Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Amasya Milletvekili
Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'dan
müteşekkil heyetin 4-7 Aralık 2013 tarihlerinde Kırgızistan'a resmî ziyarette bulunması hususu,
28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Cemil Çiçek
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Tezkereyi 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.

VII.- ÖNERİLER
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.- BDP Grubunun, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve arkadaşlarının engelli

vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunların araştırılması amacıyla 17/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 3 Aralık
2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde
yapılmasına ilişkin önerisi

3/12/2013
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 3/12/2013 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.

İdris Baluken
Bingöl

Grup Başkanvekili
Öneri:
17 Haziran 2013 tarihinde, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve arkadaşları tarafından (3656 sıra

no.lu) engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisine verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere
bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 3/12/2013 Salı günlü birleşiminde sunuşlarda okunması
ve görüşmelerin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Önerisi lehinde ilk söz, Van Milletvekili Sayın
Özdal Üçer’e aittir. (BDP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Üçer.
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ÖZDAL ÜÇER (Van) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 Aralıkta Meclisimizin engellileri
hatırlamış olması önemli bir olay. Umuyorum ki bu Meclis, aldığı kararlarla, ülkemizdeki engellilerin
yaşamını tümüyle kolaylaştıracak ve onlara insanlık onuruna yaraşır bir yaşam standardı oluşturacak
kararlara imza atar. Böylesi kararları alması umuduyla biz, bugün engellilerle ilgili sorunları dile
getirmek üzere söz almış bulunduk. Grubumuz adına bugün Sayın Eş Genel Başkanımız, genel
anlamda engelliler ve engellilerin yaşamış olduğu sorunları tanımlayan ifadelerle açıklamalarda
bulunmuştu. Biz de bu araştırma önergesinin Meclis tarafından karara bağlanıp ülkemizde engellilerin
yaşamış olduğu sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların giderilmesi için bir çalışma yürütülmesi,
bu çalışma sonucunda da ülkemizdeki bütün insanların huzur içinde yaşamasını sağlayacak adımlar
atılmasını isteyerek bu önerimizi oylamaya sunuyoruz. Umuyorum ki bütün gruplar bu önerimizi
önemser ve Meclisi bu doğrultuda çalıştırmaya dönük ortak hareket eder ve oy birliğiyle bu önerimizi
kabul eder ve çalışmayı başlatırız.

Gerçi, çok da umudumuz yok iktidardan yana bu sorunların giderilmesi için çalışmaya
yöneleceğine dair. Çünkü aslında var olan engelliler listesine… Milyonlarca engellinin yaşadığı
sorunları on bir yıldır görmeyen, on bir yıldır işitmeyen, on bir yıldır ruhsal olarak algılamayan,
zihinsel olarak algılamaktan uzak duran iktidarı da bu anlamda engelli iktidar olarak değerlendirmek
lazım. Çünkü, eğer görmemek bir engellilik hâliyse iktidar neden bunu on bir yıldır görmedi? Eğer
zihinsel algı sorunu bir engellilik hâliyse iktidar zihinsel olarak bunu neden algılamadı? Eğer buna
ilişkin bir ruhsal olgunluk yaşamadıysa ve ruhsal sorunlar da bir engellilik hâliyse o zaman bu ülkede
en temel, en başat engelli, iktidarın kendisi; engellilik sorununu bu temelde çözmek lazım.

Engellilere hakaret etmeden, onları hor görmeden, onları aşağılamadan, onların sorunlarına
ilişkin neler söyleyebileceğimizi gerçekten çok düşündük. Umuyorum ki söylediğimiz herhangi bir
şeyle biz onların yüreğini burkacak, onları incitecek, onları hor görecek bir davranış
sergilememişizdir. Çünkü, istatistiklerde bile çok gerçekçi tanımlanmayan engelli sayısı ülkemizde
gün geçtikçe artmaktadır ve onların yaşadığı sorunlar da katmerli bir şekilde artmaktadır.
İstatistiklerden yola çıkacak olursak bununla ilgili kurumların vermiş olduğu istatistiklere
baktığımızda, kayıtlı engelli sayısı 1 milyon 559 bin 222 olarak verilmekte bir milletvekili
arkadaşımızın vermiş olduğu soru önergesine dayalı. Ama, gerçekte farklı istatistikler verildiğinde,
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu istatistiklere göre de yüzde 12,29’u
engelli nüfusumuzun. Yüzde 12,29’u 75 milyona uyarladığımızda yaklaşık 10 milyon nüfus eder.
Ama yine aynı bakanlığa bağlı aynı genel müdürlüğün milletvekilimizin soru önergesine vermiş
olduğu yanıtta kayıtlı engelli sayısı 1 milyon 559 bin 222 yani yaklaşık 8,5 milyon engelliyi görmeyen
bir bakanlık, bir Hükûmet, bir genel müdürlük var. Bu durumda görme engellinin asıl kim olduğunu,
ben, halkın takdirine bırakıyorum.

Ayrı bir zihinsel sorun da engellilere verilen maaşla engellilerin geçinebileceğini düşünebilme
algısı. Engellilerin aylık 200 ile 300 lira arasındaki -üç ayda bir ödenen veyahut da isteğe bağlı olarak
ödenen- ödenekle geçimini sağlayabileceğini ve başkasına muhtaç olmayacağını düşünmek nasıl bir
zihinsel algıdır bunu da Meclisin takdirine, halkın takdirine bırakıyorum. Eğer bir insan, ülkemiz
ekonomik koşullarına, enflasyon değerlerine, parasal değerlere baktığında, 200-300 lira ile bir
engellinin kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceğini düşünüyorsa, zihinsel olarak öyle algılıyorsa
onu düşünenin kendisi zihinsel engellidir.

Bir taraftan bunun üzerine siyaset yapılacak, bir taraftan bunun üzerine demagoji yapılacak, bir
taraftan bunun üzerine duygusal sömürüler yapılacak, bir taraftan da onların yaşamını zorlaştıracak
her türlü uygulama yapılacak. Sayısı 10 milyonu bulan engelli için neden “1,5 milyon kayıtlı engelli
var.” deniyor? Çünkü, 8,5 milyon insan, hâlâ, hastanelerde insani bir muayene olup da raporunu
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alabilmiş değil. Birçok sağlıklı insan bile hastane kapılarında mağdur ediliyor, engellilerin yaşamış
olduğu sorunları, hastanelerde rapor alırken yaşamış olduğu sorunları varın siz düşünün. Her ne
hikmetse hamasi söylemler siyasetin belki temel özelliği olarak algılanagelmiştir. Herhangi bir
konuyla ilgili duygu sömürüsü yapacak, başkalarını kandırmaya dönük, başkalarını aldatmaya dönük
bir söylemle bir sorunu varmış ya da yokmuş diye gösterecek siyaset mefhumunun içinde 10
milyonları bulan engellilerin sorunlarını çözebilecek bir irade açığa çıkmıyorsa bu Meclis, kendisinin
hangi konularda engelli olduğunu değerlendirmek zorundadır.

Evet, bu Meclis hem görme engellidir hem işitme engellidir hem ruhsal engellidir hem de zihinsel
engellidir. Bu Meclisin engellilik sorununu çözecek bir halk olmalıdır. Bu halkın huzurunda, bu
Meclisin, engelli bu Meclisin hor görülmemesini, aşağılanmamasını talep ediyoruz. Lütfen değerli
halkımız, engelli olan bu Meclisi hor görmeyin, on bir yıldır sorunlarınızı görmeyen görme engelli
Hükûmeti hor görmeyin, bu sorunu çözebilecek iradeden yoksun olan zihinsel engelli Hükûmeti hor
görmeyin; bu sorunu kendi içinde sindirmemiş, ruhsal bir mevzuya dönüştürmemiş ruhsal engelli
Hükûmeti hor görmeyin. Çünkü, bu Hükûmetin, hizmet etmesi gereken bir halktan ziyade hizmet etmesi
gereken egemen sınıflar vardır, hizmet etmesi gereken uluslararası şirketler vardır, hizmet etmesi
gereken gladio sistemi vardır, hizmet etmesi gereken mafya sistemi vardır, çete sistemi vardır. İşte,
böylesi engelli bir Hükûmet, asla ve asla bu halk için, emeğiyle geçinenler için bir şey yapmayacaktır.
Doğası itibarıyla, engelli olan insanların yaşamını rahatlatmak için, onlara insanlık onuruna yaraşacak
bir yaşam sunmak için hiçbir şey yapmayacaktır. Lütfen, bu konuda halkımız duyarlı olsun.

Engellilerin tüm sorunlarının çözülmesi umuduyla, bütün engellerin ortadan kaldırılması
umuduyla Genel Kurulu selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Üçer.
Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin aleyhinde ilk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Celal

Dinçer’in.
Buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Saygıdeğer milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ben de BDP grup önerisinin aleyhine söz aldım, ancak

lehte konuşacağım.
Tüm engelli vatandaşlarımızı kucaklıyor, saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, bir insanın engelli olması onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması

ve de başarılı olması için sorun teşkil etmemelidir. Engelli insanların sadece özel koruma önlemleri
içerisine alınmaları da yeterli olamaz. Önemli olan, engellilerin eğitim imkânlarının hazırlanması,
kendi toplumlarıyla kaynaştırılması, onların yaşamını kolaylaştıracak altyapı düzenlemelerinin
yapılması ve nihayet, istihdam şartlarının yaratılarak ekonomiye etkin bir şekilde katılmalarının
sağlanmasıdır. Huzurlu ve güvenli bir ülke oluşturmanın tek yolu, engelli vatandaşlarımızın toplumla
derhâl uyumlaştırılması, toplumun ayrılmaz bir parçası hâline getirilmesidir. Tüm engelli
vatandaşlarımızın başkalarına gereksinim duymadan yaşamını sürdüren, üreten ve toplumsal yaşama
katkıda bulunan bireyler olmaları devletlerin temel hedefi olmalıdır. Bu, aynı zamanda, sosyal hukuk
devleti anlayışının da bir gereğidir.

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün 3’üncü maddesinde “Engellilerin
toplumsal yaşama katılımını sağlayacak önlemleri almak, her engelli bireyin farklı gereksinimleri
olduğunu göz önünde tutmak” ilkesi yer almaktadır. Bu ilke doğrultusunda hazırlanan parti
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programımızda da engelli vatandaşlarımızla ilgili görev ve sorumluluklarımız belirtilmiştir. Sosyal
devlet anlayışımızın gereği olarak, engelli bireylerin çağdaş yaşamın gerektirdiği olanaklara her
alanda kavuşmalarını temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve çalışmalarımızı buna göre
yönlendiriyoruz.

Bireylerin demokratik hak ve özgürlüğü için her engeli aşmayı hedefleyen Cumhuriyet Halk
Partisi, engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması için her platformda olduğu gibi
Meclis çatısı altında da üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. Bugüne kadar -Cumhuriyet Halk
Partisi olarak- 24’üncü Dönemde, partimizin, toplumun bir parçası olan engelli bireylerin hak ve
özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmalarını sağlamak amacıyla yapmış olduğu çalışmalar bir
kitapçıkta toplanmıştır. Bu kitapçığı incelediğimizde, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak
engellilerin sorunlarına yönelik 35 adet kanun teklifi verdik, 16 adet Meclis araştırması önergesi
verdik, 189 adet soru önergesi verdik ancak –biraz evvelki hatibin konuştuğu gibi- bu konuda engelli
olan iktidar, bu kanun tekliflerimizin, bu araştırma önergelerimizin, bu soru önergelerimizin hiçbirini
dikkate almadı, engellilerin sorunlarıyla ilgili, çözümüyle ilgili bir gelişme sağlayamadı; sadece, bu
Mecliste oy birliğiyle kabul ettiğimiz “engelli” kelimesi kabul edilerek “özürlü” kelimesini kaldırdı,
yaptığı en belirgin çalışma bu oldu.

Değerli arkadaşlar, “Bir insanın engelli olması onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve
de başarılı olması için sorun değildir.” dedik. Evet, sorun değildir, sorun olmamalıdır. Ancak bu
iktidar mensupları engelliler için nasıl düşünüyor, nasıl yorum yapıyor? “Engellilerden öğretmen
olmaz.” diyen bir Millî Eğitim Bakanı çıkarıyor. Engellilere yönelik olarak “Sizi adam yerine
koyduk.” diyen milletvekilleri çıkarıyor ve bu milletvekili -ki kendi meslektaşım- valilik yapmış bir
milletvekili, engellileri adam saymıyor “Adam yerine koyduk.” diye hitaplarda bulunabiliyor.

Bugün engellilerin engelliliklerini tespit için rapor almaları gerekiyor, en azından bazı haklara
kavuşabilmeleri için. Bu raporlar tam bir işkence hâline dönüşmüştür. 69 puan veriliyor Diyelim 70
puanla ancak hak alabiliyorsa 69 puanla kalan onlarca engelli var. Bu engelli raporlarının da mutlaka
iktidar tarafından bir çözüme kavuşturulması gerekir.

Biliyorsunuz, 1981 yılından itibaren Engelliler Günü ilan edilmesinden sonra engellilerle ilgili
çeşitli yasal düzenlemeler yapıldı. İlk önce kararnamelerle, Başbakanlığa bağlı Engelliler İdaresi
kuruldu. Daha sonra bu idareler Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlandı. Engelliler İdaresi
Başkanlığı kuruldu. Bundan sonra da 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması
ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak yeniden tanımlandı. Bu resmî kurumlaşmanın
yanında engelli vatandaşlarımız da örgütlenme konusuna gereken önemi verdiler. Bu amaçla birçok
sivil toplum kuruluşu oluşturdular. Bu sivil toplum kuruluşları her fırsatta hem iktidar mensuplarını
hem muhalefet milletvekillerini ve gruplarını ziyaret ederek sorunlarını dile getirdiler ancak, yukarıda
da belirttiğim gibi, bugüne kadar bu sorunların çözümü için önemli hiçbir adım atılmadı.

Sosyal devleti güçlü kılmak için -tekrar ediyorum- engelli vatandaşlara çalışabilecekleri ortamın
sağlanması gerekir. Engelliye iş olanağını mutlaka sağlamalıyız. Engelli, sosyal devletin üzerine
titremesi gereken bir kişidir. Sosyal devlet, engelliyi koruyan, örgütlenmeyi sağlayan devlettir. (CHP
sıralarından alkışlar) O hâlde sosyal devlet, engelliye iş bulan devlet demektir. Peki, bizim iktidarımız
ne yapmıştır? Bizim iktidarımız, 40 bin engelliden ancak 25-30 bin kişiye kadar iş bulabilmiştir.
8,5-9 milyon, bazı rakamlara göre 12,5 milyon engelliyi yok sayarak “1,5 milyon engelli vardır.”
deyip olayı küçümsemiştir. Sosyal devleti güçlü kılacaksak -tekrar tekrar söylüyorum- engellinin
çalışabileceği ortamı hep birlikte sağlamalıyız.
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Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, engelliler için her türlü çabayı her fırsatta göstermekteyiz.
Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, engellilerle ilgili bütün duyarlılığı gösterip engellilere
kucak açmaktadır.

Bugün, üst geçitler, metro ve bunun gibi yerlerde engelli asansörlerinin çoğu çalışmamaktadır.
Görme engelliler için hazırlanmış olan sarı bantlar, engelli olan ya da engelli olmayan kişilerin takılıp
düşmesine neden olmaktadır. Engellilerle ilgili metrolarda önemli tedbirler alınmadığı için
vatandaşlarımız buralarda düşüp yaralanmaktadır. Ne gariptir ki iş adliyeye intikal ettiğinde yetkililer
değil, belediyeler değil, engelli vatandaşlar suçlanmaktadır. “Görmedin mi kardeşim?” denmektedir.
Görme engelli bir vatandaş için bu uygulama yapılabilmektedir. Henüz yeni olan sarı bant
uygulamasında birçok yerde bu bantlar kısmen veya tamamen zeminden kalkmış veya önüne,
kullanımını önleyen birçok engeller konmuştur. Ayrıca çok az bir yağışta dahi kayganlaşan sarı
bantlar, engelli vatandaşlarımızın sakatlanmalarına ve hatta hayati tehlikelere sebep olmaktadır.

Engellilerin sorunlarını çözemeyen bugün büyük bir çoğunluğa sahip iktidar mensubu
belediyeler çareyi engellilerin sorunlarının çözülmesini isteyen yasayı uzatmakta bulmuş ve bu
Parlamentoda, engelliler için tedbir almayan belediyelere ceza uygulaması getiren yasa bir yıl
uzatılmıştır. Bu bir yıllık süre de dolmuştur, dolmak üzeredir ancak görüyoruz sadece birkaç sarı
bant dışında engellilerle ilgili önemli hiçbir adım atılmamaktadır.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engellilerin
yanında olacağımızı belirtiyor, tekrar yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Dinçer.
Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin lehinde son söz, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın

Mesut Dedeoğlu’na aittir.
Buyurun Sayın Dedeoğlu. (MHP sıralarından alkışlar)
MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük

Millet Meclisine verilen grup önerisiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak söz aldım;
hepinizi, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Ülkemizde yaşayan 8,5 milyon engelli vatandaşımız var. Bunlar görme engelli, bedensel engelli,
işitme engelli ve zihinsel engelli olarak dünya standartlarıyla beraber 4 ayrı grupta toplanmış.
Bunların nüfusu 8,5 milyon. Aileleriyle beraber mütalaa ettiğimiz zaman bu rakam 35 milyona
ulaşmakta. Yani engellilerle ilgili bir cümle kullandığımızda, engellilerle ilgili televizyonda bir
program olduğunda Türkiye nüfusunun yarısı buna kulak kabartmakta. Ve engellilere sorduğumuz
zaman, onlarla sohbet ettiğimiz zaman, onlarla konuştuğumuz zaman hepsinin, birçoğunun daha
doğrusu, -biraz yumuşatayım burayı- mutsuz olduğunu görüyoruz ve bunu anlıyoruz. Bunların kendi
dernekleri, vakıfları, federasyonlarında bu sohbetleri gerçekleştirdiğiniz zaman hepsini görüp
anlamak mümkündür.

Ne yapmamız lazım? 8,5 milyon engellimiz ve aileleriyle beraber düşündüğümüz zaman bu
insanları mutlaka rahatlatmamız lazım, engellilerin bütün problemlerine kucak açmamız lazım. Bunların
o kadar çok büyük problemleri var ki, aslında çözülemeyecek de hiçbir problemleri yok. Bunun, bu
Parlamentoda, bu Mecliste, istenilirse hepsi ortadan kalkar, bu kanunları hep beraber çıkartabiliriz.

En önemli konuları eğitimle başlıyor. Engelli olan, yeni yetişmiş, ilköğretime başlayacak olan
bir çocuğumuz kaynaştırma eğitimine mi başlasın, yoksa kendiyle ilgili özel bir okulda mı eğitim
alsın? Bunu hâlâ çözmüş durumda değiliz.
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Bununla beraber, ağır engelli olan vatandaşlarımız, birkaç engellilik özelliğini taşıyan
vatandaşlarımız normal okullara mı gitsin, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine mi gitsin? Buna
da hâlâ karar vermiş değiliz. Bunlara derhâl bir çözüm bulmak durumundayız. El ele verip bu
problemlerin hepsinin altından kalkmak mecburiyetimiz var çünkü engelli, ülke nüfusumuzun büyük
bir bölümünü teşkil ediyor aileleriyle beraber tekrar mütalaa edersek.

Bununla beraber, en önemli konularından bir tanesi, diyelim ki okulunu bitirdi -üniversiteyi de
bitirdiğini düşünelim- bundan sonra en önemli konusu iş istihdamının sağlanması. Bugün mevcut
meri kanunlarımıza göre özel sektör -belli bir iş istihdamı sağlanan- durumuna göre yüzde 3 olarak
engelli çalıştırmak durumunda, devlet yüzde 4 engelli çalıştırmak durumunda. Bugün baktığımız
zaman, bakanlıklarımızda dahi, binlerle ifade ettiğimiz kadrolarımız boş durumda. Bunlara mutlaka
bu engelli vatandaşlarımızı yerleştirmemiz gerekiyor, bunların hayatlarını idame ettirmeleri
noktasında yardımcı olmamız gerekiyor. Nedendir anlaşılmaz, nedendir bilinmez; bu kadrolar niye
boş durur, niye bu iş istihdamı engellilere tahsis edilmez?

Yine, bunlarla beraber, en büyük problemlerinden bir tanesi, engellinin engelli olduğunu ispat
edebilmesi için hastaneden rapor alması gerekir. Bir hastaneden alınan rapor başka bir hastaneden
alınan raporla tamamen farklı. Diyelim ki engelli raporunu aldı, o bir noktada rahatlamış oluyor
çünkü engelli olduğunu ispat ediyor. Engelli olduğunu ispat edemezse almış olduğu rapor hiçbir
anlam ifade etmiyor. Yine, normal iş hayatına atılmak isterse, iş başvurusunda bulunursa diyorlar ki:
“Sen engellisin.” “Ama raporumu alamadım.” diyor. Raporunu alamadığı için ne engelli olduğu belli
ne engelsiz olduğu belli.

Buradan Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak önerimiz şudur: Türkiye’de ortak bir hastanede
bu işte ehil olan bir rapor verme grubu teşkil ettirelim, burada çalışan uzman doktorlarımız bir
vatandaşımızın ne kadar engelli olup ne kadar engelsiz olduğunu tespit edecek bir merci olarak
çalışmalarına başlasın ve bu büyük problemi ortadan kaldırmış olalım çünkü engellilerimiz bunu
beklemektedir.

Bunlarla beraber, en büyük problemleri spor. 4 engelli grubumuzun da 2000 yılında kurulmuş
spor federasyon başkanlıkları var. Bunlar, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı, Görme
Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı ve Özel
Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığı.

Engellilere imkân verdiğimiz zaman, imkân verildiği zaman başaramayacakları hiçbir şey yok.
Aynı, eğitimde olduğu gibi, sosyal hayatta olduğu gibi, iş hayatında olduğu gibi, ekonomiye katkı
anlamlarında düşündüğümüz zaman, spor anlamında da imkân tanındığı zaman engellilerin
başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Bunu, aldıkları madalyadan tespit etmek, gerçekten, aldıkları
madalyalarla övünmek içten bile değil. Çok büyük bir özveriyle bu federasyonlarımız, orada bulunan
federasyon başkanlarımız, yönetimler, aileler, antrenörlerimiz, okullarımız birlikte hareket ettiklerinde
alamayacakları hiçbir başarı yok ve nitekim birçok dünya, Avrupa, olimpiyat ve paralimpiklerde Türk
engelliler bunu başardılar ve bunu da başarmaya devam edecekler. Burada önemli olan, onlara imkân
tanımak. Bu başarıları alıyorlar, gayet iyi, güzel ama maalesef -üzülerek söylüyorum- basında bazen
hiç yok, bazen de küçük puntolarla “İşte Engellilerin Başarısı” diye var. Hatta bazen öyle duyumlar
alıyoruz ki “Engellilerin sporu da olurmuş! Bu da var mıymış?” diyen maalesef ki vatandaşlarımız var.

Ben, milletvekili olmadan önce Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanlığını dört dönem
yürüttüm, uluslararası kuruluşların genel sekreterliğini yaptım, Türkiye Paralimpik Komitesi Yönetim
Kurulu üyeliğini ve As Başkanlığını yaptım. Onun için, engellilerle yaklaşık sekiz, on yıl beraber
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yaşadık, aileleriyle beraber güldük, beraber başarılara sevindik veya üzüldük. Onun için, bu
engellilerin neler düşündüklerini, neler başarmak için hangi imkânları beklediklerini gerçekten iyi
bilen bir arkadaşınızım. Şimdi, bu saydığımız, deminden beri anlatmaya çalıştığım bu imkânları
mutlaka bizim, engellilerimize vermek mecburiyetimiz var.

2005 yılında 5378 sayılı Kanun’umuz çıktı. Bu Parlamentodan çıktı bu kanunumuz, yedi yıllık
bir süreyi kapsıyordu. Bu sürenin içerisinde, engellilerimizin yaşamaları, onların günlük hayatlarında
rahat edebilmeleri, apartman girişleri, iş merkezlerine giriş-çıkışları ve yolda yürümeleri noktasında
çıkan bu kanun maalesef ki yedi yıl üstünden geçmesine rağmen düzeltilemedi, yapılamadı ve
nihayetinde de üç yıl daha uzatılacak ve 2015 yılına kadar ötelenmiş durumda. Keşke bu
belediyelerimizin büyük çoğunluğu buna uysaydı, yollar da engellilerimizin yürüyebileceği,
hayatlarını idame ettireceği bir şekle getirilseydi, taşıma araçları, ulusal anlamda sağlıklı bir şekilde
yollarımız idame ettirilseydi engellilerimiz için çok büyük bir artı olacaktı ama bugün görüyoruz ki
maalesef, daha bu konuyla ilgili -bazı duyarlı belediye başkanlarımız hariç- pek bir yol katedildiğini
söylemek mümkün değil.

Bunlarla beraber, en büyük eksikliklerden bir tanesi Türkiye’de, bedensel engellilerimizin,
fiziksel engellilerimizin akülü arabalarına ulaşma noktaları. Maalesef ki bu akülü arabalarımız yurt
dışından ithal olarak gelmekte ve fiyatları da çok pahalı. Geçen sene bir konuşmamda dedim ki: Bir
teşvik verilsin, bu akülü arabalarımız Türkiye’de üretilsin. Ama maalesef hiçbir ses çıkmadı.

Bir ülkenin engellisine verdiği değer, o ülkenin kalkınmışlık derecesini gösterir. Bugün,
engellilerimizle beraber 35 milyon -aileleriyle beraber mütalaa ettiğimizde- eğer mutsuzsa, bu
devletten, bu Hükûmetten beklediklerini alamadılarsa burada bir sorun var demektir. Bunu tekrar
irdelemek lazım ve tüm imkânları burada kullanmak lazım.

Engelsiz bir dünya temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Dedeoğlu.
Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin aleyhinde, İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy Erol.
Buyurun. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
GÜRSOY EROL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Genel Kurulumuzu

saygıyla selamlıyorum.
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Dolayısıyla, bu vesileyle Meclisimizde böyle bir konunun

gündeme gelmesinden dolayı da tekrar memnuniyetimi ifade ediyorum. Tabii gönlümüz, sadece
günlerin olduğu anlarda değil, üç yüz altmış beş gün aynı şekilde bu hassasiyetin gösterilmiş olması
ve bu noktada da engellilerin önündeki engellerin mümkün olduğunca en asgariye indirilmiş olması.

Şimdi, tabii ki “engelliler” deyince, ülkede geçmiş dönemde yapılmış olan hizmetlerin her birine
ayrı ayrı, bir kere, teşekkürü borç biliyoruz ama 2005 yılı engelliler adına önemli bir takvim çünkü
2005 yılında Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi, engelliler adına Engelliler Kanunu çıkartılmış oldu.
Buradaki tüm partilerin -o gün için burada olmayan partiler de vardı ama- içeride ve dışarıda hiçbir
ayrım gözetilmeden ittifakıyla çıkan bir yasaydı bu ama -bir hakkı teslim etme adına- bugüne kadar,
daha doğrusu 2005 yılına kadar yasa anlamında böyle bir çalışma Meclisimize gelmemişken, böyle
bir yasanın çıkmış olması da herhâlde Türkiye açısından ve engelliler açısından son derece önemli
ve bu noktada da Parlamentomuzu, yapmış olduğu çalışmayı ama öncelikle Hükûmetimizin bu
noktada atmış olduğu ciddi adımı ben takdirle karşılıyorum ve engelliler Türkiye'de ciddi bir yasaya
kavuşmuş oldu. Bu yasada ayrımcılıktan tutun eğitim alanına, evde bakıma, istihdama kadar birçok
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madde vardı ama 2010 yılında bir ayrı referandumla birlikte, biliyorsunuz, engelliler adına
yapılabilecek herhangi bir şey Anayasa açısından da teminat altına alındı ve bu noktada, engellilerin
yasal anlamda da, anayasal anlamda da ayrımcılık noktasında bir ciddi anlamda ayrımcılığa
tutulmaması, yapılacak herhangi bir değişikliğin engellenmemesi adına ciddi bir adım atılmış oldu.

Yasamızda -mesela, bugün burada birçok şekilde dile getiriliyor- yasalarda birçok şey var, ben
bir tanesini söyleyeceğim: Otoparkla ilgili, biz, yasaya katlamalı olarak koymuştuk yani bir engelli
yerine -bir otopark- boş otoparka engelli olmayan bir insan park ettiğinde normal cezanın 2 katı ceza
ödüyor ama uygulamaya geldiğimiz zaman bunu kaç kişi biliyor veya bunu kaç kişi uyguluyor?
Alışveriş merkezlerinde bile hepimiz yakinen yaşıyoruz, engelli yeri en önde boş diye engelsiz insan
önce burayı kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla, bu noktada, öncelikle bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç
var yani engelsiz olmayan insanların da engellilere bakış açısından tutun, engelliler adına atılacak her
adımda ciddi bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

2005 yılında çıkarmış olduğumuz Engelliler Yasası’nda, o dönemde Parlamentoda görev
yapıyordum, birebir çalışmalarda bulunduk ve çok ciddi noktada, bu engelli raporları bugün mesela
devamlı dile getiriliyor. Başbakanlığın ve bakanlığın defalarca yazmış olduğu genelgeler var
engellilerle ilgili, engelli raporlarında öncelik tanınması, oradaki engellilere kolaylıklar sağlanmasıyla
ilgili ama maalesef, uygulamaya baktığımız zaman bu böyle olmuyor. Oradaki uygulayıcıların bize,
engelli kardeşlerimize birçok anlamda çıkardığı zorluklar var çünkü engelli kardeşlerimizin
aramalarından sonra, biz, daha sonra başhekimlikleri arayarak, oradaki ilgili arkadaşları arayarak bu
genelgeleri kendilerine hatırlattık, hatta birçok sefer faksladık ve bunun sonrasında engelli
kardeşlerimizle ilgili kolaylıklar sağlandı. Yani, öncelikle uygulayıcıların, bu noktada, yasalardaki bu
yazılmış olanlara ciddi anlamda riayet etmesi gerekiyor.

Orada, getirdiğimiz eğitimle ilgili ciddi adım vardı. Bugün burada eğitim konuşuluyor mesela.
Eğitimden, o gün BAĞ-KUR’lular ve yeşil kartlılar maalesef yararlanamıyordu ama yasada
getirdiğimiz bir değişiklikle, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine alarak, bugün “Engelliyim.” diyen her
çocuk bu eğitim imkânından yararlanabiliyor ve ülkemizde bu sayı şu anda 300 binlere yaklaşmış
durumda. Keza, yasada ilk defa getirdiğimiz evde bakım, kurumda bakım hizmetiyle, ailelerin bize
yöneltmiş oldukları “Benim çocuğum ben öldükten sonra ne olacak?”ın cevabını işte burada aramaya
çalıştık ki bugün 500 binlere yaklaşan bir sayı ailesinin yanında evde bakım hizmeti alıyor ve
devletten bir asgari ücret alınması suretiyle ailelere destek olmaya çalışılıyor.

Şimdi, tüm bunlar ortadayken ben şahsen bazı konuşmalardan burada üzüntü duyuyorum:
“Engelli Meclis”, “engelli Hükûmet” ifadelerini hiç doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Bir
kere, bunun hem kendimize hem de Hükûmete yapılan büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum
çünkü bütün bu yapılanlar, bugüne kadar bu engelliler konuşulurken on yılda atılmış olan ciddi
adımlar, biraz önce Grup Başkan Vekilimizin vermiş olduğu istihdam rakamlarındaki 4 misli, 5 misli
katlanma ve işe yerleşmiş olan kardeşlerimizi düşündüğümüz zaman ne kendimize ne Hükûmetimize,
iktidarımıza bu haksızlığı lütfen yapmayalım. Yani, önce sağlıklı bireylerin aklındaki, zihnindeki bu
dönüşümü sağlayalım ve ondan sonrasında ülkemizin nereden nereye geldiğine şöyle bir on senede
bakarsak, engelli kardeşlerimiz ve aileleri bunu yaşıyorlar, bizler de bu noktada bu haksızlığı en
azından yapmamış olalım.

Ulaşılabilirlik noktasında, doğru, ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Belediyelerle defalarca görüşmeler
yapıyoruz, defalarca genelgeler gitti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu noktada çok ciddi
bilgilendirmelerde bulundu ama buna rağmen, bazı hassas belediyeler bu konuda adım atıyor ama
bazı belediyeler de ısrarla bir adım atmıyorlar.
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Şimdi, bu noktada, siz de takdir edersiniz ki Türkiye’deki 3 bin küsur belediyenin hepsi
AK PARTİ’li belediye değil. Yani, bu konudaki bu duyarsızlığı gösterenleri sadece AK PARTİ’li
gibi göstermek, bu da ciddi bir haksızlık. Bu noktada, maalesef, her partiden çok ciddi seviyede
duyarlılık göstermeyen insanların olduğunu ve engellilerin işini daha zorlaştırdığını hepimiz kabul
etmek durumundayız. Ama şunu yakinen bilelim ki görev hepimizin. Yani, nasıl Parlamentoda oy
birliğiyle çıkarttıysak, şu anda da engelliler adına yapılan her yanlışlığı, her haksızlığı düzeltmek
hepimizin görevi. Çünkü bu bir partinin bir kişinin meselesi değil, ülkemizde yaşayan 70 milyonun,
herkesin ve ailelerin ve buradaki Parlamento olarak bizlerin işi. Öncelikle kendimiz bu işe öncü
olmak durumundayız ve yaşanan sıkıntıları, el birliği ederek hep birlikte çözmek durumundayız.

Bu noktada, engelli kardeşlerimizden özellikle ricamız, öncelikle yasalarını ve haklarını son derece
iyi bilsinler, bu noktada bu haklarını arasınlar. Engelli ailelerinin de ciddi bir anlamda eğitime ihtiyacı
var. Bakanlığımız bu noktada yeni çalışma yürütüyor ve engelli ailelerine de bu noktada bilinçlendirme
çalışmalarını başlatmış durumda. Bu noktada aileleri bilinçlendireceğiz ve engelli kardeşlerimiz
haklarını öğrenecekler, bizler de bu engellerin kaldırılması adına hep birlikte el ele vereceğiz. Eğer
böyle yapar isek ben inanıyorum ki engelsiz bir Türkiye’ye hep birlikte daha rahat kavuşacağız.

İstihdam, tabii ki engellilerin en önemli sorunu ve en önemli problemi ama biraz önce rakamlar
verildi; 5 binlerden 25 binlere ulaşan kamuda bir sayı var ve 15 binlerin altına düşen bir sayı. İşte,
Türkiye’de ve dünyada ilk olan Engelli Memur Seçme Sınavı’yla bu açık gittikçe kapanacak ve 2014
yılında ikincisi tekrar edilecek bu imtihanla birlikte bu sayının sıfıra düşürülmesi noktasında gayret
sarf edilecek.

Asıl amacımız, engellinin ayakları üzerinde dik durması, engellinin, ailesine kendi ekmeğini
kendisinin götürmesi ve bu noktada, kesinlikle ayakları üzerinde duran, onurlu, ailelerini götürdüğü
ekmekle geçindiren engelli bireyler, hepimizin arzuladığı ve hepimizin Türkiye’de özlediği, dünyada
özlediği engellilerdir.

Biz bu noktada hep birlikte el ele verirsek, engellilerin önündeki engelleri aşma açısından çok
ciddi adımlar atacağımıza inanıyorum. Her zaman muhalefetiyle, iktidarıyla beraber bu konuda
çalışma yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum ama iktidarımıza ve Sayın Başbakanımıza özellikle, hiç
ortada Engelliler Yasası yokken, Belediye Başkanlığı döneminde başlamak üzere, daha sonrasında
Başbakanlığı döneminde yapmış olduğu büyük desteklerden dolayı tekrar tekrar teşekkürü engelliler
adına bir borç biliyorum ve “Geleceğimiz engelsiz olsun.” diyerek yüce Meclisimizi sevgiyle ve
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Erol.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı...
BAŞKAN – Tamam, arayacağım.
Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı arayacağım:

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.
Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.33

– 445 –

murat 79–82

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013 O: 1



İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.48

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER
KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24’üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.
Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

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

vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:
2.- MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis

Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Bursa Milletvekili Necati Özensoy
ve arkadaşlarının enerji sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin (10/606) görüşmelerinin Genel
Kurulun 3 Aralık 2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 3 Aralık 2013 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 arz ederim.

Saygılarımla.
Oktay Vural

İzmir
MHP Grup Başkan Vekili

Öneri:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına

Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve arkadaşlarının (10/606)
esas numaralı "Enerji sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi"
amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesinin 03/12/2013 Salı günü (bugün) Genel Kurulda
okunarak görüşmelerinin bugünkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin lehinde ilk söz Bursa Milletvekili Sayın
Necati Özensoy’a aittir.

Buyurun Sayın Özensoy. (MHP sıralarından alkışlar)
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, 3 Aralık Dünya

Engelliler Günü. Ben, dünyadaki bütün engellerin kalktığı engelsiz bir dünya diliyorum.
Bugün, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına verdiğimiz araştırma önergesinin gündeme

alınmasıyla ilgili söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkanım, gerçekten çok büyük bir uğultu var, hatibi

dinleyemiyoruz.
BAŞKAN – Doğru Sayın Korkmaz.
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Sayın Özensoy, bir saniye…
Sayın milletvekilleri, uğultuyu kesebilirsek çok iyi olacak.
Buyurun Sayın Özensoy, yeniden başlatıyorum.
NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Bakın, her çıktığımız konuşmada, kürsüde, komisyonlarda şunu ifade etmeye çalışıyoruz: Enerji

politikaları hükûmet politikalarının üzerinde olmalıdır. Bu, bütün siyasi partileri ilgilendirmeli,
partilerüstü bir politika hâline gelmelidir diye ifade ediyoruz.

Şimdi, burada, bugün, arkadaşlarımız tabii çok fazla ilgi duymuyorlar ama bakın Türkiye’nin en
büyük problemi enerji problemidir. İşte, kaç gündür, hatta kaç aydır, kaç yıldır Sayın Bakan enerjiyle
ilgili sağa sola gidiyor, işte zaman zaman birtakım akamete uğrayan görüşmeler de olsa bununla ilgili
çözüm arayışları içerisine giriyor ama biz bu yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu düşünüyoruz.

Bakın, bütün bu çalışmaların içerisinde bugün LPG’ye bir zam geldi. Yani, özellikle, taksi diye
bilinen araçların kullandığı yakıt cinsi olan LPG’ye yapılan zam gerçekten bugüne kadar yapılan
zamların en yükseği zammı olarak tarihe geçti diye burada ifade ediliyor. LPG’nin litre fiyatı 30
kuruş yükseldi. Şimdi, bunun dışında, tabii, mutfaklara da aynı zamanda, LPG tüpleriyle alakalı
olduğu için, aynı, 15,41 oranında artmasıyla, aynı şekilde bir ateş düştü.

Şimdi, 2007 yılında seçimlere girerken -hatırlarsınız- Adalet ve Kalkınma Partisinin
billboardlardaki yaptığı en büyük propagandalardan bir tanesi “Tüp gaza zam yapmadık, elektriğe
zam yapmadık.” idi. Tabii, o dört buçuk yılı, gerçekten, zam yapmayarak yani tüp gaza ve elektriğe
zam yapmayarak geçiren Hükûmetin, demek ki bunu, o dönemden diğer döneme geçişte, siyaseten
yani doğru politikalar uygulayarak değil de siyaseten yaptığı… 2007’den bugüne kadar, yapılan
zamlarla yani neredeyse o geçmiş dört buçuk yılın da acısını çıkartacak şekilde, ne enflasyon ne bir
başka değerlerle yan yana konulmayacak şekilde elektriğe, doğal gaza ve tüp gaza zamlarla geçirdik.
İşte, bakın, buradaki yüzde 13’lük ve yüzde 15’lik zamlar, ne enflasyonun ne de bir başka bir şeyin
eş değeri olan, ne kur artışının ne de dünyadaki petrol fiyatlarının artışıyla anlatılamaz, ifade edilemez
bir durum diye buradan ifade etmek istiyorum.

Bakın, enerji problemleri ile ilgili, eğer Türkiye bu problemleri aşmak adına bir yola girecekse,
gerçekten, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bütün siyasi partilerin de katıldığı bir araştırma
komisyonunun kurulması aciliyet kesbediyor diye düşünüyorum çünkü Türkiye’deki enerji
politikalarıyla artık giderek dışa bağımlı hâle geliyoruz. Bakın, hükûmetlerin görevi, devletin görevi,
arz güvenliğini, enerji arz güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda halka ucuz enerji sağlamaktır.
Şimdi, böyle baktığımızda, giderek dışa bağımlı hâle gelen bir ülke yani enerji kaynaklarının yüzde
72’si dışa bağımlı olan bir ülkede giderek artan dışa bağımlılık noktasında ve giderek halkın bu
anlamda benzin, mazot, tüp gaz, doğal gaz gibi temel kullandığı birtakım enerji girdilerinin de her
geçen gün zamlarla karşı karşıya kalması, demek ki, son yıllarda özellikle Hükûmetin yanlış
politikalarından kaynaklanmaktadır.

Bakın, burada, şunu ifade etmek istiyorum: Orta Vadeli Program’da, 2014-2016 Programı’nda,
burada 238 maddenin içerisinde 1 tane madde, 198’inci maddede “Elektrik üretiminde yerli kömür
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına ağırlık verilecek, nükleer güç santralı yatırımları
aksatılmadan sürdürülecek.” diye bir hüküm koymuşlar. Bakın, bunun dışında, serbest ticaret
anlaşmaları, gümrük, üretim, turizm, vesaire, bir sürü şey, burada, Orta Vadeli Program’da var. Eğer
Türkiye, şu enerjiyle ilgili problemlerini aşamazsa, giderek dışa bağımlılık devam ederse şu 238
maddenin 237’sinin hiçbir tanesinin işe yaramayacağı aşikârdır yani Türkiye’de değil, dünyanın her
yerinde enerji olmazsa, enerji arz güvenliği olmazsa hiçbir işe yaramayacağını herkes bilmektedir.
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Dolayısıyla, biraz sonra, Hükûmet partisinin mensubu arkadaşlarımız çıkacak, “Biz şu kadar
kurulu güçten bu kadara çıkardık; işte şöyle yatırım yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık.” gibi sözlerle
sanki enerji politikalarının çok doğru olduğunu ifade etmeye çalışacaklar ama şunu ifade edeyim:
Bakın, 2001’de çıkan yasalarla birlikte, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 4628 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu’yla Türkiye’de çok büyük aşama kaydedildi, özel sektörün önü açıldı,
devlet artık enerji yatırımlarından giderek çıktı, hatta şu andaki devlet yatırımları enerji yatırımlarının
içerisinde yüzde 5’e düştü. Bu sene, önümüzdeki bütçe döneminde bunu da konuşacağız, Enerji
Bakanlığının bütçesiyle diğer bakanlıkların bütçesinin arasındaki farkları hepimiz göreceğiz.
Dolayısıyla, bu gidişle, bu anlayışla, yani sadece sözle, “Efendim, şunları yapacağız, bunları
yapacağız.” gibi sözlerle Türkiye'deki enerji ihtiyacının, arz güvenliğinin karşılanması, sağlanması
giderek zora girmektedir. Bu konuda Hükûmetin çok daha dikkatli olması lazımdır. Özellikle, enerji
politikaları dış politikayla birlikte yürütülmek durumundadır.

Bakın, son aylarda, son bir yıl içerisinde hemen dibimizdeki Irak’la ilgili, Sayın Bakanın
giderken uçağının geri döndürülmesi… Daha sonra, işte, Barzani’yi muhatap alarak sanki bu işin
bütün bir iş bitiricisi oradaki Barzani’ymiş gibi onu âlây-ı vâlâyla karşılayıp onlarla görüşmelerin
neticesinde, işte, Sayın Bakan dün Irak’a, Bağdat’a gitmek zorunda kaldı.

Bakın, Sayın Bakanın burada ifadeleri var: “Kürt petrolü akmak üzere.” Yani bu tür ifadeler bile
gerçekten çok yanlış ifadeler. O, Irak’ın kuzeyindeki petrolün yüzde 83’ü Bağdat’a ait, yüzde 17’si
ancak kuzeydeki özerk bölgeye ait bir petrol olduğu için zaten Bağdat’ın onayı olmadan bütün bunlar
gerçekleşemez.

Bakın, Türkiye Petrollerini bir an önce güçlendirmemiz lazım ama Türkiye Petrollerinin Genel
Müdürünün bizzat ifadesini size söylüyorum: “Irak’ta bu kadar görüşmeler yapıyoruz ama bizi,
Irak’ın o güney bölgesindeki ihalelere Türkiye petrolünü sokmadılar, Türkiye Petrollerini ihaleye
almadılar.” Kuzeyinde de bugüne kadarki görüşmelerdeki neticeler ortada. Dolayısıyla, Türkiye’nin
hidrokarbon ihtiyacı açısından değerlendirdiğimizde dışa bağımlı olduğu açık. Karadeniz’deki,
şuradaki, buradaki yaptığımız ortak araştırmalar da maalesef sonuç vermiyor. Bunun için, Türkiye,
bir an önce, bu dışa bağımlılığın giderek azalması için yerli, yenilenebilir kaynakların daha etkin bir
şekilde hayata geçirilmesi noktasında adımlar atmalı ama maalesef, Hükûmet bu konuda da çıkardığı
kanunlarla, yenilenebilir enerji kanunlarında veya efendim, torba kanunlara eklediği birtakım
maddelerle de yenilenebilir enerjiyi… Yerli kaynakların daha fazla, daha etkin kullanılmasından
ziyade daha çok onların önünü keser bir şekilde kanunlar getiriyor. Yanlış bir yöndedir, yanlış bir
yoldadır Hükûmet. Enerji politikalarının, ifade ettiğim gibi, bütün Meclisin partilerinin bir araya
gelerek ve uzmanların da tartışma açarak daha iyiye gitmesi için bu araştırma komisyonunun
kurulmasına ihtiyaç vardır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özensoy.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin aleyhinde ilk söz, Şırnak Milletvekili Sayın Hasip

Kaplan’da.
Buyurun Sayın Kaplan. (BDP sıralarından alkışlar)
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisinin araştırma önergesi üzerinde söz aldım. Barış

ve Demokrasi Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Evet, gerçekten önemli bir konu enerji sorunu. Geçen hafta, farklı bir boyutuyla bizler de bir
Meclis araştırması önergesi indirmiştik çünkü cari açığın, Türkiye’deki borçların en büyük nedeni
enerji. Aslında, sadece enerji üretimi konusu değil, ithalatı, boru hatları; Kafkasların, Orta Doğu’nun,
Balkanların güvenliği, barış ve güvenlik, bütün bunlar iç içe giren son derece önemli konular.
Bunlardan birisi de, çok açık ifade ediyoruz, Türkiye’nin kriz sonrası sürekli söylediği ve ötelediği
bir gerçek var “Kriz teğet geçti.”, “Krizin etkisini en asgariye indirdik.”, “Krizi idare ettik.”, “Kriz
bir fırsattır.” Krizden en son geldiğimiz 2013 yılında, artık tasarruf zamanıdır, büyüme oranları bütün
dünyada düşüyor, ABD’de düşüyor, avroda düşüyor, Uzakdoğu’da düşüyor, bizde de düşecek ve
bunların hepsinin temelinde Türkiye'de enerji olayı var.

Bakın, birkaç örnek vereceğim. Şimdi, Sayın Başbakanın bir açıklaması vardı, enerji tüketimindeki
artışın bir ülkenin refah seviyesindeki yükselişi gösterdiğini söylemişti ve arkasından Türkiye'nin ürettiği
elektriğin 1/3’ünü tüketemediğini de söylemedi. Gerçekten Türkiye'nin 61.151 megavat olan elektrik
üretimine karşı tüketimi, en çok harcandığı zamanda bile 40 bin megavata ulaşmıyor.

Buradan enerji piyasasının özelleştirilmesini, geçen yıl satışlarını bir kenara bırakın, zaten
enerjide ne varsa -TÜPRAŞ’tan başlayın- gazda, petrolde, elektrikte, dağıtımda, hatlarda her şeyde
bir özelleştirme furyası var ve arkasından da ilginç iki nokta var, başlık var.

Birisi petrol boru hatları, doğal gaz boru hatları… İşte, Rusya’yla, Azerbaycan’la, İran’la, en son
Kürt petrolü konusunda Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle yapılan anlaşmalar ki biz bunu önemli
buluyoruz, çünkü diğer ithalatlara göre yüzde 25 daha ucuz, gelecek için, bu enerji sıkıntısı içinde
önemli bir oran, yani Türkiye'yi rahatlatabilir, hatta doğal gaz, elektrik ücretleri ucuzlayabilir
deniliyor. Merkezî hükûmetle en son görüşmelerin olumlu olması, kanımca Orta Doğu’daki
gelişmeler açısından da önemli, ancak bir gerçeğin altını çizmek lazım. Enerji Bakanlığı hep boru
hatlarının haritasını koyar. Öyle bir harita ki Rusya’dan giriş var, Azerbaycan’dan var, İran’dan var,
Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı var, şimdi de 284 kilometrelik Zaho Boru Hattı yapıldı. En önemlisi
de Katar doğal gazının aktarılması olayı. Bunların hepsi nereden aktarılacak? Avrupa’ya aktarılacak
ve Türkiye üzerinden. Yani, Türkiye bir geçiş koridoruna dönüştürülüyor. Peki, bunun Türkiye’deki
kendi kaynaklarını değerlendirme, yenilenebilir enerji olayındaki durumu, politikası nedir, buraya
gidilmiyor. Niye gidilmiyor? Çünkü, Türkiye’de, dünyadaki enerji üretiminin, elektrik üretiminin
oranlarına baktığınız zaman tam tersi işliyor. Nasıl tersi bir oran işliyor? İlginç bir şekilde şöyle bir
oran çıkıyor ortaya: Yüzde 35’lerde bir hidrolik kaynak çıkıyor ortaya, ondan sonra onu doğal gazdan
üretilen elektrik takip ediyor. Şimdi, bunlara baktığımız zaman, bu oranlara baktığımız zaman ilginç
bir rakam çıkıyor ortaya. Yani, dünyada hidrolik daha az, buna bağlı olarak yenilenebilir enerji ve
diğer kaynaklar daha çok. Örneğin, nükleer santrallerin atık bırakan, riskli olanları -Avrupa’da
oranları azaltılırken- Türkiye’ye gönderiliyor, Türkiye üzerinden bu sefer, özellikle kömür üzerinden
termik santraller, Çin üzerinden dikkat ederseniz bir gelişmeler var.

Şimdi, burada, Türkiye’de bunun kaynağı için, bu cari açığın kapatılması, enerjinin üretilmesi
için bir ulusal politikaya, ekonomik politikaya ihtiyaç var. Bunu sık sık dile getiriyoruz. Bu Meclisin
işi nedir? Madem ki bütçenin 70 milyar açığı buradan geliyor, bunu, bu ciddi konuyu araştıralım.
Yenilenebilir enerji nedir, rüzgâr nedir, güneş enerjisinin kaynağı nedir, bize Türkiye’de getirisi nedir,
termal enerji kaynaklarının katkısı nedir, bunları çözelim.

Bakın, Orman ve Su İşleri Bakanı bile diyor ki: “HES’leri acımasızca yaptılar, doğayı tahrip
ettiler.” Eğer Bakan bile bunu söyler bir noktaya geldiyse, bu çok vahim bir durumdur. Eğer enerji
ruhsatları çantada satılır bir şekilde pazarda dolaşıyorsa, bu çok vahimdir. Eğer yabancı sermaye
şirketleri enerji konusunda Türkiye’yi cazip bir merkez görüyorsa, bu da düşünülmesi gereken bir
konudur. Şimdi, ben buradan sizi…
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Bütün bunları Meclisin araştırıp aydınlatması, bir enerji politikası oluşturması açısından son
derece önemli değil midir? Hükûmeti aşan bir sorundan bahsediyoruz? Ama maalesef bu yok. Bu
olmayınca da şöyle bir durum çıkıyor… Bakın, Sayın Babacan ne diyor, daha yakın, iki gün önce:
“İşin siyasi ve diplomatik bazı hassasiyetleri var, görüşmeler yapıyoruz.” Ne konusunda
yapıyorsunuz? Enerji ithalatı konusunda. Ne konusunda yapıyorsunuz? Nükleer enerji konusunda.
Hangi konuda yapıyorsunuz? Boru hatları konusunda. Yani, bunların Türkiye’ye gelmesi konusunda,
fiyat ve diğer konularda görüşmeler var.

Şimdi, buradan baktığınız zaman Türkiye’nin gerçeğine sizi götürmek istiyorum. Son
zamanlarda, bakın, elektrik kesintileriyle ilgili, şöyle bir baktım, ilginç şeyler çıkıyor. Özellikle bu
Hakkâri ve Şırnak bölgesinde korkunç bir elektrik kesintisi olayı var ve bu elektrik kesintilerinde ilk
defa duyduğumuz bir şeyi söylemek istiyorum. Ne diyor DEDAŞ: “Biz enerji tasarrufu için Şırnak’ta
özellikle tasarruf kesintisi uyguluyoruz.” Bana 81 ilden tasarruf kesintisi uygulanan başka bir il
gösterebilir misiniz? Her gece iki ile üç saat arası tasarruf kesintisi yapılan, 81 ilden 1 tanesini örnek
gösterebilir misiniz? Bakın, bu çok ilginçtir. Her yerde bakım ve saat gerekçesiyle yapılan kesintiler
var. Cizre’de esnaf ayakta, esnaf odaları, Silopi’de esnaf ayakta kesintilerden dolayı, köylerde
kesintilerden dolayı… Çünkü sınır tanımıyor; saatler, günler alıyor. Okulda, sağlıkta kesintiler oluyor.
Ve garip bir şekilde, arkadaşlar, yoğun bakımdaki hastaların öldüğü haberleri geliyor kesintilerle
ilgili, iki gün önce düşen haberler.

Şimdi, buradan baktığımız zaman, 77’de bir mazot karnesi vardı, benzin karnesi vardı. Doğal
gazı Ankara’da kotayla alıyoruz 21’inci yüzyılda, doğal gazı kotayla alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Yaz
aylarında 70 lira, kış aylarında 135 lira. Melih Gökçek bile isyan etmiş, Twitter’dan diyor ki: “Dava
açın, yasal değil bu.” Bakın, Ankara’da Melih Gökçek bile dara düşmüş, “Dava açın, dava.” diyor.
Doğal gaz karnesini… 21’inci yüzyılda Ankara’da, başkentte karneyle doğalgaz satışına başladınız
mı, bu kış soğukta geçecek demektir. Bakın, vatandaş bunun isyanındadır. Bunların tespit edilmesi
için Meclisin bir araştırma önergesini mutlaka görüşmesi lazım. 200 metrekareye 125 metreküp gaz
vererek bu ülkede sanayiyi, iş yerini, evi ısıtamazsınız. Üşüdü mü vatandaş, vallahi, bunun hesabını
sizden sorar. Bizden de hatırlatması, sizi bu konuda duyarlılığa çağırıyoruz. Karnesiz bir doğal gaz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
HASİP KAPLAN (Devamla) – Ya, TOMA’da, gazda kota yok da doğal gazda niye var

arkadaşlar, bunun bir izahını yapsanız biz de çok sevineceğiz. Teşekkür ederim. (BDP sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kaplan.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin lehinde, Edirne Milletvekili Sayın Kemal

Değirmendereli.
Buyurun Sayın Değirmendereli. (CHP sıralarından alkışlar)
KEMAL DEĞİRMENDERELİ (Edirne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi

Hareket Partisinin grup önerisi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.
Benden önce konuşan 2 değerli milletvekili arkadaşımız gerçekten önemli rakamlar ve önemli

değerlendirmeler yaptı. Ben de burada bugün samimiyetle, içtenlikle Türkiye Büyük Millet Meclisi
olarak ülkemizin önündeki en önemli sorunlardan biri olan bu enerji konusunu en sağlıklı şekilde
çözmeye yönelik olarak bir araştırma yapılmasına ilişkin Meclisimizin onay vermesini çok arzu
ederim ve bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ülkenin geleceğini rahatlatacak adımları
atmamızın çok önemli, değerli olduğunu düşünüyorum.
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Değerli arkadaşlar, şimdi, hep konuştuğumuz konu vardır, Türkiye'nin bugün belini büken en
önemli konu, ekonomik anlamda biz her ne kadar on yılda şuralardan şuralara geldik, seksen yılın en
başarılı işlerini yaptık desek de önümüze gelen bir tablo cari açığımızı bir türlü son yıllarda
kapatamıyor oluşumuz. Ve son bir yılda yine cari açığımız, mesela geçen yıla göre -buraya gelmeden
önce bu değerleri aldım- yüzde 27,7 artarak eylül ayı sonu itibarıyla 49 milyar 135 milyon liraya
çıkmış. Değerli milletvekilleri -biraz önceki arkadaşlar da söz ettiler- cari açığı da temel olarak enerji
ithalatımızdan gelen kalem oluşturmakta. 2012 yılında da -yine resmî rakamlarımız- enerji faturamız
60 milyar 113 milyon lira. Yani, bunu, enerji tarafındaki deliğimizi bir türlü kapatamıyoruz. Birtakım
önlemler, ifade edeceğim önlemler alınıyor olmakla birlikte bu konuda mesafe alamamamızın
nedenlerini irdelemek bizim, bu Meclisimizin, Türk halkının geleceğine karşı sorumluluğudur.

Değerli arkadaşlar, şimdi, bugünkü enerji tüketimimiz, Enerji Bakanlığımızın değerlendirmelerine
göre de 2023 yılında yüzde 90, yüzde 100 oranında artmış olacak. Biz şu anda bile bu açığı veriyorken
önümüzdeki yıllarda daha büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikâr. Niye aşamıyoruz, bu sorunları niye
aşamıyoruz?

Bakın, şimdi, bugün elektrik enerjisi üretimimizin kaynak dağılımı: Yüzde 41,3’ü doğal gazdan
geliyor, yüzde 29’u hidrolikten geliyor, yüzde 24’ü kömürden geliyor, yüzde 2,8’i rüzgârdan geliyor,
yüzde 1,6’sı da petrolden geliyor. Burada 2023 hedeflerini koyduğumuzda, 2023 hedeflerinde de
diyoruz ki: Biz rüzgâr varlığımızı 20 bin megavata çıkaracağız. Bugün neredeyiz? Bugün sabah
EPDK’nın kuruluşuyla ilgili yapılan bir toplantıda Sayın EPDK Başkanının ifade ettiği, 2.700
megavattayız rüzgârda. Hâlbuki 20 bin megavat hedefliyoruz yani her yıl 1.700 megavat rüzgâr
santrali üretmemiz gerekiyor. 2013’te ne yapmışız bugüne kadar? Sadece 428 megavat yapmışız.
Yani diyelim ki bundan sonra devreye girecekler de 600 olsun, 700 olsun ama bizim bu hedeflere
ulaşmamız için 1.700 megavatları üretmemiz gerekiyor. Yani burada problem nedir? Yenilenebilir
enerji diyoruz, rüzgâr diyoruz, rüzgâra yatırım yapmalıyız diyoruz, hep bunu güzel güzel söylüyoruz
ama niye yapamıyoruz, bunu irdelememiz gerekiyor. İşte, bu önerge kabul edildiğinde bir araştırma
komisyonu oluşturabilirsek el birliğiyle bu konunun önündeki engelleri aşmak, Türkiye’nin geleceği
için önemli bir katkı olacaktır. Yani, rüzgâr santrallerini niye arttıramıyoruz, fiyattan mı problemimiz
var, bağlantı problemimiz mi var? Bu hedeflere niye ulaşılamıyor? Buna ancak çalışma grubumuzun
belirleyeceği çalışmalar ve kararlar ışık tutabilecektir.

Bakın, biz 20 bin megavatı hedefliyoruz 2023’lerde, sadece toplam üretimimizin yüzde 6’sını
oluşturacak bu. Avrupa Birliği oysa 2020’de yüzde 34’nü, bütün Avrupa tüketiminin yüzde 34’ünü
rüzgârdan elde etmek üzere kendini konumlandırıyor. Yani, bu anlamda, önümüzdeki problemler
nedir bunları iyi irdeleyip -bu engelleri aşmamız açısından- bu komisyonun oluşturulması önemli.

Diğer bir önemli konu, yerli kaynaklarımıza dayalı, özellikle de yerli kömüre dayalı, Hükûmetin
“18 bin megavatlık yerli kömüre dayalı santral yapalım” düşüncesi. Ancak bu noktada da bakıyoruz
ki bu görüşün açıklandığı tarihten bugüne kadar Sanayi Bakanlığının, Ekonomi Bakanlığının birtakım
yeni teşvikler ortaya koymalarına rağmen bir ilerleme olabilmiş değil. Bununla ilgili problemler
nelerdir? Bunlar da gerçekten detaylı olarak -biraz önce arkadaşımızın da ifade ettiği gibi- bir ulusal
enerji politikamızı ortaya koymak açısından önemli olacaktır.

Bakın, yine, bugün sabah, Cumhurbaşkanlığında TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri
töreni vardı, oraya katıldık. Burada işte, tıp alanında, genomlarla ilgili, makine üretimiyle ilgili,
böbrek takasıyla ilgili projelere ödüller verildi. Yani hâlbuki, burada, -TÜBİTAK’ımızın da Enerji
Bakanlığımızın da- en önemli bu konuştuğumuz konu, “enerji güvenliğimizle, enerji tüketimimizle
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ilgili, yerli kaynaklarımızı uygun yakma teknolojileriyle, sıfır emisyonla nasıl yakabiliriz”e yönelik
projelerin ortaya konulmasını arzu ediyor insan. Eğer biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu
adımları atabilirsek o bilim insanlarını da bu konuda cesaretlendireceğiz diye düşünüyorum.

Diğer önemli bir konu -özellikle iktidar partisinden milletvekili arkadaşları da dikkatle bu konuda
uyarmak istiyorum- gerek rüzgâr konusundaki gelişmelerin önündeki gerekse yerli maden
üretimlerimizin önündeki en önemli engelin başında da ruhsatların -gerek maden ruhsatlarının gerekse
orman izinlerinin- bu genel müdürlükler tarafından onaylandıktan sonra bir de Başbakanlıktan geçirilmesi
sektörün önünü tıkamaktadır. Buraya gelmeden rakamları aldım, binlerce maden ruhsatı Başbakanlıkta
bekliyor arkadaşlar, binlerce orman ruhsatı Başbakanlıkta bekliyor. O zaman biz nasıl gelişme
bekleyeceğiz? Nasıl yüksek oranda rüzgâr santrali, 1.500-2.000 megavat rüzgâr santrali yapabileceğiz?
Yani, söylemek önemli, hedefleri koymak önemli ama bunların hayata geçirilmesi, hayata geçirilmesi için
uygun altyapıların sağlanması daha da önemli. Bu komisyon, buna hizmet edecektir.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Değirmendereli.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Öztürk.

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Buyurun.
MUSTAFA ÖZTÜRK (Bursa) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi

saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu grup önerisinin aleyhinde söz
almış bulunmaktayım.

Grup önerisini inceledim, şöyle bir baktım, baştan sona tezatlar var, onları biraz sonra izah
edeceğim. Bir doğru var, o doğru da şu: Türkiye büyüyor, Türkiye’de sanayi üretimi artıyor, ihracat
artıyor, doğal olarak artan refah düzeyine bağlı olarak da enerji ihtiyacı artıyor. Bunun arz güvenliğini
sağlamamız, dışa bağımlı olan enerji ihtiyacımızı çözmemiz, yenilenebilir ve alternatif enerji
kaynakları üretmemiz hepimizin temel problemi. Zaten, Hükûmet de bunu yapıyor, biraz sonra
göstereceğim.

Mesela, 1’inci maddede deniliyor ki: “Bütün bunlara rağmen alternatif mevcut projeler yeterli
değil.” Şimdi, biz diyoruz ki: “Nükleer enerji kuracağız, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde var.”
Fakat, birileri çıkıyor “Nükleerde tehlike var.” diyor. Yani, hem bu maddeyi yazıyorlar… Diyoruz ki:
“HES yapıyoruz.” “HES’in çevreye zararı var.” diyor. “E, termikten üretelim.” diyoruz, termiğe karşı
çıkıyorsun. “Rüzgâr.” diyoruz, “Güneş yolları var.” diyor.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Kim karşı çıkıyor?
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) – Dolayısıyla, bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla, biz,

bütün yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarıyla birlikte…
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ortaya konuşma, kim karşı çıkıyor?
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) - …kaya gazı, hidrojen benzer Jeotermal, biyokimya, ne

isterseniz, bunların bütün enerji kaynaklarını üretiyoruz.
Bir başka husus, şu söyleniyor: “Fabrikalar kapanıyor.” Arkadaşlar, fabrikalar kapanırsa ihracat

artar mı ya, üretim endeksleri yükselir mi? Bursa örnek verilmiş. Bursa’da 8’i Islah OSB olmak üzere
21 tane OSB var. Oradaki arsaların birim metrekare fiyatları tavan yapmış, arsa yok; arsa istiyorlar,
arsa veremiyoruz. Dolayısıyla, bunun da hiçbir geçerlilik tarafı yok. Dolayısıyla, biz, piyasanın
serbestleşmesi, rekabete açılması, alternatif ve yenilenebilir bütün enerji kaynaklarını artırarak hem
dışa bağımlılıktan kurtaracağız hem de enerji fiyatlarını çok daha aşağılara düşüreceğiz; dolayısıyla
sanayinin ihtiyaç duyduğu düşük fiyatlı enerjiyi de sağlamış olacağız.
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Yine, “çantacı” konusuna değinilmiş burada. Son çıkardığımız, hem Elektrik Piyasası
Kanunu’nda –arkadaşlar bilir, komisyondaki arkadaşlar- hem de Petrol Yasası’nda üretimi teşvik
ettik, üretimi destekledik ve üretimin önünde engel olanlar varsa lisanslama gibi birtakım yeni
hususlarla da bunu düzelttik, dolayısıyla bunlar hızlı bir şekilde üretime dönüyor.

Değerli milletvekilleri, ülkemizin son on yılda başladığı yüksek ekonomik gelişme ve artan
refah seviyesinin sonucu olarak enerji sektörünün her alanda hızlı bir artış gösterdiğini hepimiz
bilmekteyiz. Türkiye, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı OECD’nin açıklamalarına baktığımız
zaman -siz de biliyorsunuz ki- Çin’den sonra en fazla enerjiye ihtiyacı olan ülke konumunda. Bunun
da önümüzdeki dönemde böyle devam edeceği varsayılıyor. Enerji ve tabii kaynaklar alanını
yönetirken dışa bağımlılığı azaltacağız, 2 katına çıkan enerji talep artışını sorunsuz karşılamak ve arz
güvenliğini sağlamak için de gerek Hükûmet olarak gerekse komisyonumuzda gerekli çalışmaları
sürdürüyoruz.

Enerji arz güvenliğinden kaynaklanan riskleri azaltmak ve enerjinin daha verimli üretilmesini
ve kullanılmasını sağlamak amacıyla serbest piyasa şartlarının oluşturulması ve rekabete dayalı
yatırım ortamının geliştirilmesi enerji sektöründeki önemli artışı karşılamada başlıca stratejimiz
olmaya devam edecek.

Şimdi, şu söyleniyor, bazı konuşmacılar, burada milletvekillerimiz değindi, işte, “Yabancı
sermaye giriyor.”

Arkadaşlar, Türkiye'de petrol aramaya bakın, başlangıçta yabancı sermaye var, onlar aramışlar
ama bugün gelinen noktada 68 tane firmanın yarısı yerli sermayeli firmalar. E, demek ki burada ciddi
gelişmeler gösterilmiş.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Ne kadar üretim var? Üretim düştü.
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) – Eğer Türkiye alternatif kaynakları bulmasaydı ne yol

yapabilirdik ne Marmaray’ı yapabilirdik -ne nükleeri yapabiliriz ne uydumuzu yapabiliriz- hiç bir şeyi
yapamazdık. Türkiye alternatif kaynakları muhakkak bulmak zorunda; biz de bunları buluyoruz,
merak etmeyin.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Üretim ne oldu? Petrol üretimi nereye geldi?
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) – Ülkemizin enerji talebini karşılamak için sınırlı olan doğal

gaz kaynaklarımızı rasyonel bir şekilde kullanmaya, yeni teknolojilerle enerji üretimini
çeşitlendirmeye ve mevcut teknolojilerin verimliliğini artırmaya, alternatif enerji kaynaklarını
değerlendirmeye yönelik politika ve stratejilerin uygulanmasına büyük önem veriyoruz, önem
vermeye de devam edeceğiz. Nitekim, enerji verimliliğiyle ilgili, biliyorsunuz, çıkan kanundan sonra
çok ciddi tasarruf imkânları sağladık. Bu tasarrufla birlikte birçok yatırımın da bu manada önüne
geçmiş olduk, milyarlarca dolara tekabül ediyor; Necati Bey, onu biliyorsunuz siz de.

Türkiye, son on yıldır bölgesinde birçok önemli projede yer alan bir ülke hâline gelmiştir.
Ülkemiz, doğusundaki kaynakların Batı’ya ulaştırılmasında güvenli bir liman ve köprü konumundadır.

Enerji arz güvenliğini esas alan temel strateji politikalarımız ve bunlarla ilgili attığımız adımlara
örnekler sunacağım size biraz. Yerli kaynaklara öncelik vermek suretiyle kaynak çeşitliliğini sağladık.
2002 yılında 129 milyar kilovatsaat elektrik üretimimiz 2012 yılında 239 milyar kilovatsaat üretime
çıkmıştır. Hep söylüyorlar ya, işte biz diyoruz: “Şu tarihte bu kadardı bu tarihte bu kadar.” Neden
alınıyorsunuz bundan? Yapmışız, başarmışız. Bakın, eğer biz, o hızla gitseydik bugün ne üretim
olurdu ne sanayi gelişirdi ne de refah düzeyi artardı, refah düzeyinden kaynaklanan enerji artışını
sağlayamazdık.
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HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Kömürü anlat kömürü.
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) – Dolayısıyla 2002 yılında 31.848 megavat olan elektrik

enerjisi kurulu gücümüz 2013 yılı itibarıyla 61.984 megavata çıkmış…
HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Kömürden elektrik üretimini sabote ettiniz.
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) – …yani yüzde 100’den fazla artırmışız.
HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Kömürü anlat kömürü.
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) – Ülkemiz 2002 yılında 300 olan elektrik üretim santrali sayısı

2012 Ağustos ayı itibarıyla 3 kat artarak 861’e ulaşmış.
İkincisi yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payını artırdık, artırmaya da devam

edeceğiz. Biraz önce bahsedildi evet, bir dönem yavaş gitmiş ama hızlanıyor. Bakın, bugün rüzgârda
2.700 megavat olan kurulu gücümüz hemen bir o kadar daha olacak şekilde yatırımlar devam ediyor,
kısa sürede de bu yatırımlar üretime dönecek.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Kim yapıyor bunları, kim?
HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Kömürü anlat kömürü.
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) – Bakın bir örnek vereyim: 2002 yılında enerji kaynaklarından

elektrik üretimimiz -yenilenebilir enerji kaynakları- 34 milyar kilovatsaat iken 2012 yılında yüzde 92
artışla 63,5 milyar kilovatsaate çıkmış. 2012 yılında 12.241 megavat olan hidrolik kurulu gücümüz
2013 Ağustos ayı itibarıyla yüzde 72,5 artarak 24.947 megavata çıkmış. Bunları yapıyoruz, o yüzden
enerji ihtiyacını karşılıyoruz, arz güvenliğini sağlıyoruz, fabrikalar uçuşuyor, bacalar tütüyor, insanlar
iş buluyor, istihdam sağlıyoruz, ihracatı artırıyoruz, Türkiye’yi büyütüyoruz.

ALİM IŞIK (Kütahya) – İnsanlar ne diyor, insanlar?
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) – Enerji verimliliğini artırmayla ilgili söyledim, çok ciddi

kaynakları oluşturuyoruz. Kamuya ait termik ve hidrolik santrallerimizdeki verim değerlerini
yükseltmek için yaptığımız rehabilitasyon sonucunda, 2012 sonu itibarıyla yaklaşık 7,8 milyar kilovat
üretim artışı sağladık. Serbest piyasa koşullarına tam işlerlik kazandırmak ve yatırım ortamının
iyileşmesini sağlamak için de yine en son -petrol kanununda, elektrik kanununda, bor Kanununda- gibi
birçok kanun çıkardık, bu konuda da teşvik ettik, destekledik. Eğer sizin dediğiniz gibi… Bakın, bu yine
önergede var, deniliyor ki: “TPAO, EÜAŞ, BOTAŞ gibi benzer devlet kuruluşları verimli çalışmıyor.”
Ya bir tarafta özelleştirmeye, serbestleşmeye, rekabete karşı çıkıyorsun, bir tarafta da bunu söylüyorsun.
Nasıl izah edeceksin millete bunu? İzah edemezsin ki. Tutarlı olmak lazım görüşler içinde.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Kömürü izah et kömürü.
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) – Petrol ve doğal gaz alanlarında kaynak eşitliğini sağlayacak

ve ithalattan kaynaklanan riskleri azaltacak tedbirleri aldık. Nitekim, 2002 sonu itibarıyla 100 milyon
dolar olan petrol arama ve üretim yatırımımız 2012 yılında 910 milyon dolara çıktı. Ben biliyorum.
Yani, 2002 yılında bir genel müdürümüz gelmişti, 50 milyonluk bir bütçeyle personel maaşlarını mı
ödesin yoksa arama mı yapsın? Bugün Türkiye’nin her tarafında arama yapıyoruz; Güneydoğu
Anadolu’da yapıyoruz, Karadeniz’de yapıyoruz, Akdeniz’de yapıyoruz; Azerbaycan’la iş birliğimiz
var, Irak’la iş birliğimiz var. Merak etmeyin, onları da çözüyoruz yani.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Kaç varil çıkarttınız, kaç varil, onu söyle?
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) – 2002 yılında 47.150 metre olan sondaj uzunluğu 2012

yılında 176. 222 metreye ulaşmış. Yine, 2002 yılında 4.150 kilometre olan doğal gaz iletim ve dağıtım
boru hattı uzunluğu 2012 sonu itibarıyla 82.238 kilometreye ulaşmış. Bu ne demek? Türkiye’nin her
tarafını doğal gazla buluşturduk. Eğer yine size bıraksaydık yani ülkede hava kirliliği, nefes alamaz
duruma gelecektik, milletimiz de rahat yaşama ulaşamayacaktı.
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Ayrıca, jeostratejik konumumuzu etkin kullanarak enerji alanında bölgesel iş birliği süreçleri
çerçevesinde ülkemizi enerji koridoru ve terminali hâline getirdik. Nitekim, Azerbaycan-Türkiye
Doğal Gaz Boru Hattı’yla 2007 yılının Temmuz ayından itibaren doğal gaz tedarik ediyoruz.
Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı; yine, Şahdeniz konsorsiyumunun üreteceği doğal gaz
hattı... Dolayısıyla, Hükûmetimiz enerji politikalarını gayet iyi üretiyor, enerji arz ve güvenliğiyle
ilgili tedbirleri alıyor.

Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öztürk.
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Sayın Başkan…
AHMET YENİ (Samsun) – Ya, hep Bursa mı dinleyeceğiz bugün yani? Bir Bursa, öteki taraftan

Bursa… Ne var Bursa’da anlayamadım.
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ne dedi de sataştı?
MUSTAFA ÖZTÜRK (Bursa) – Sataşma yok ki Sayın Başkan.
BAŞKAN – Vallahi ben anladım.
Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk’ün MHP grup

önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.
İsmimi de zikrederek sataştı Mustafa Bey.
MUSTAFA ÖZTÜRK (Bursa) – İsminizi orada zikretmedim.
NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Bakın, on bir yıldır hükûmettesiniz. Ben verdiğim araştırma

önergesinde özellikle dışa bağımlılıktan bahsediyorum. On bir yılda dışa bağımlılık yüzde 60’lardan
yüzde 72’ye gelmiş. Yani siz diyorsunuz ki “Yerli, yenilenebilir kaynakları harekete geçireceğiz.”
Nasıl harekete geçiriyorsunuz? Daha çok, giderek…

Bakın, doğal gazdan bahsettiniz. 2001’den sonra bu Hükûmetin yaptığı 1 metreküplük anlaşmayı
söyleyin bana. 2001’de yapılan, Azerbaycan’la 120 dolara fikslenmiş fiyatı Azerbaycan’la olan
ilişkilerimizden dolayı 250 dolara çıkarttınız.

MUSTAFA ÖZTÜRK (Bursa) – Necati Bey, Mavi Akım’ı biliyor musun, Mavi Akım’ı?
NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Bakın, Mavi Akım da sizin zamanınızda yapılan bir şey değil.
MUSTAFA ÖZTÜRK (Bursa) – Tamam, bırakın onu da daha öncesine bakın.
NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Mavi Akım’daki bir formül hatasından dolayı yıllık 500

milyon dolar fazla ödüyor şu anda devlet, tam 500 milyon.
MUSTAFA ÖZTÜRK (Bursa) – Daha öncesinde…
ALİM IŞIK (Kütahya) – Yandaşlar zengin oluyor, yandaşlar.
NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Bu, Sayıştay raporlarında var.
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yok öyle saçmalık, öyle saçmalık yok.
NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Sayın Kacır, siz KİT Komisyonu Başkanlığını da yaptınız.
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Onun için biliyorum neyin ne olduğunu.
NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Orada Sayıştay raporlarında size tekrar gösterebilirim.
Dolayısıyla, bakın, Türkiye Petrolleri 2000 yılında 52 bin varil yurt içinde petrol üretirken bugün

34 bin varillere düştü.
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MUSTAFA ÖZTÜRK (Bursa) – Arama yapamıyordu Necati Bey, arama yapamıyordu, arama,
arama.

NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Siz hangi yatırımdan bahsediyorsunuz, hangi üretimden
bahsediyorsunuz?

ALİM IŞIK (Kütahya) – Yandaşlara yapılan yatırımları anlatın, yandaşlara.
NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Bakın, BOTAŞ kontratlarını yüzde 20’ye düşürmesi

gerekirken 2009 yılına kadar, hâlâ yüzde 85’lerde duruyor.
Hiçbir zaman için bu Hükûmetin yaptığı, üstüne koyduğu herhangi bir şey bugüne kadar yok.

Tamamen miras devraldınız, mirasyedi gibi davranıyorsunuz. Bu bahsettiğiniz yatırımların tamamını
da özel sektör yapıyor. Devletin yatırımlardaki payı yüzde 5’e düşmüş, siz hâlâ “Yaptık, ettik.”
diyorsunuz. Özel sektörün borcunu kabul etmiyorsunuz, özel sektörün yaptığı yatırımlarla burada
övünüyorsunuz. Bu ne yaman çelişki!

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Özel sektörün önünü açacaksın ki yapsın.
NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)
15.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının

enerji politikalarına ilişkin açıklaması
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, ben de bir katkıda bulunmak istiyorum.
Şimdi, “Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerinin en başarısız olduğu alan hangisidir?” diye

sorarsak, onların başında gelen alanlardan birisi enerjidir. 2002 yılında, Türkiye ekonomisinin iyi
sayılmadığı o yılda, toplam enerji yatırımlarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 2 iken uzun
yıllar yüzde 2’nin altında seyreden bir yatırım oranı gerçekleşmiştir Türkiye’de. Enerjide Türkiye son
derece geri kalmıştır. 2011 yılı kışında günlük 180 milyon metreküpe ulaşan doğal gaz çekişi
karşısında Hükûmet, gezdirme yöntemiyle elektrik enerjisi kesintisi programını uygulamaya
koymuştur. Bu program hâlâ uygulanmaktadır. Enerji Bakanlığı ekonominin küçülme dönemlerinde
âdeta bayram etmektedir çünkü ekonominin küçülmesi daha az enerji tüketimi demektir. Bu kadar
başarısız bir tabloyu başarılı olarak sunan arkadaşlarımıza ben de bu bilgileri yararlanmak üzere
sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.
VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
2.- MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis

Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Bursa Milletvekili Necati Özensoy
ve arkadaşlarının enerji sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin (10/606) görüşmelerinin Genel
Kurulun 3 Aralık 2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi
vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
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3.- CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve arkadaşlarının öğrenci seçme ve
yerleştirme sisteminde meydana gelen aksaklıkların incelenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel
Kurulun 3 Aralık 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 3/12/2013 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.

Mehmet Akif Hamzaçebi
İstanbul

Grup Başkan Vekili
Öneri:
İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve arkadaşları tarafından, 27/11/2013 tarihinde, Türkiye

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde meydana gelen
aksaklıkların incelenmesi" amacıyla verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (1166 sıra no.lu) Genel
Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 03/12/2013 Salı günlü
birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde ilk söz, İstanbul Milletvekili
Sayın Fatma Nur Serter’e aittir. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Serter.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Öğrenci Seçme ve

Yerleştirme Sistemi ve sistemin işleyişine kararlarıyla etkili olan Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ve
Millî Eğitim Bakanlığının uygulamalarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını
önermekteyiz. Bu önerimizin nedeni, tüm uyarılara rağmen, geçen yıl da olduğu gibi bu yıl da devam
eden üniversite kontenjanlarındaki açıklar ve Anadolu lisesi kontenjanlarının doldurulamamış olmasıdır.

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, gerek üniversite giriş sınavları gerek “SBS” diye
adlandırdığımız Anadolu liseleri giriş sınavı aslında bir sıralama sınavıdır, sıralama ve yarışma
sınavıdır. Bu sınavlar, öğrencilerin belli bir bilgi düzeyinde olması gibi bir ön koşul aramaksızın
puan sıralamasına göre öğrencileri üniversiteye veya Anadolu liselerine yerleştirirler. Sınavın amacı,
şekli, içeriği budur.

Böyle olmasına karşılık, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite kontenjanları doldurulamamış,
hatta Anadolu lisesi sınavlarından sonra Anadolu lisesi kontenjanları da ne yazık ki doldurulamamıştır.

Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinden bu yana altyapı yetersizlikleri ya da
öğretim üyesi kadrolarındaki yetersizlikleri dikkate almaksızın, 81 ile üniversite projesini başlattı ve
üniversite sayımız vakıf üniversiteleriyle birlikte 163’e ulaştı. Vakıf üniversitelerinde de üniversite
açmak için talepte bulunan -neredeyse- hiçbir vakfın talebi reddedilmedi.

İkinci konuya gelelim: Anadolu liselerine hızlı bir projeyle Anadolu liselerinin sayıları artırıldı,
genel liseler Anadolu lisesi statüsüne geçirildi. Bu yapılırken de Anadolu liselerinin en önemli özelliği
olan eğitim programlarının yabancı dil ağırlık olması gibi bir kriter de dikkate alınmadı. Şimdi ne
oldu? Elimizde çok sayıda üniversitemiz var, 163 tane ve bol miktarda da Anadolu lisesi var.
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Bu ülkenin altyapısına baktığımız zaman yükseköğretimde okullaşma oranının yüzde 38,5
olduğunu görüyoruz yani çağ nüfusunun sadece yüzde 38,5’u yükseköğretime devam ediyor.
Ortaöğretimde de yüzde 70,06 olduğunu görüyoruz. Demek ki henüz okullaşma oranları açısından
istediğimiz boyutta değiliz. Bunun yanı sıra Hükûmet, sürekli olarak nitelikli insan gücü
yetiştirilmesinin önemini vurguluyor. Çok da doğru bu vurguyu yapması çünkü 21’nci yüzyılda artık
bizler iyi eğitim görmüş, yükseköğrenim görmüş nitelikli insan gücüyle ancak ekonomik
hedeflerimize ulaşabiliriz. Gelin görün ki, her nedense -bunun samimiyetle araştırılması gerektiğine
de inanıyorum- geçen yıl üniversitelerde 180 bin kontenjan boş kalmışken bu yıl, Bilgi Edinme Yasası
doğrultusunda ÖSYM’den almış olduğumuz verileri sizlere sunuyorum: 130.515 üniversite
kontenjanı boştur. Değerli arkadaşlar, 130.515 kontenjan. Bu ne demektir? Bir tek öğrencinin
üniversiteye girebilmesi için o öğrencinin harcadığı emek, ailesinin katlandığı özveriyi düşünecek
olursak 130 bin rakamı çok büyük bir rakamdır ve toplam üniversite kontenjanlarının yüzde 15’i
demektir, yüzde 15’i boş bırakılmıştır.

Şimdi, 1 milyon 800 bin öğrenci üniversite sınavına giriyor, yaklaşık 1 milyonu dışarıda kalıyor
yani yerleşme oranı yüzde 40,6; demek ki, yüzde 59,5’a yakını dışarıda. Bunun yanı sıra, bakıyorsunuz,
kontenjanların yüzde 15’i boş bırakılmış. Şimdi bunun sebepleri sizce araştırmaya değer değil midir?
Yani burada bu araştırma önergesini reddeden milletvekilleri “Varsın, bu kontenjanlar boş kalsın.”a
ellerini kaldıracaklardır. Çünkü, ben size doğrudan resmî rakamları sunuyorum.

Şimdi, gelelim mevcut duruma,. gelelim devlet üniversitelerine: Devlet üniversitelerinde boş
kalan kontenjan oranı değerli arkadaşlar, yüzde 13’tür. Bunların 19.442’si lisans kontenjanıdır yani
dört yıllık fakülte, beş yıllık fakültelerin kontenjanı, 19.442 çok büyük bir rakam. Niye boş kalıyor
bunlar? En azından neden boş kalındığının araştırılması sizce gerekmez mi?

Vakıf üniversitelerinde tablo çok daha vahimdir. Vakıf üniversitelerinin boş kontenjan oranı
yüzde 25,4’tür; dörtte 1’i boştur. Bakın, öyle vakıf üniversiteleri var ki kontenjanın yüzde 71’i boş,
yüzde 30 kontenjanla eğitim yapıyor; yüzde 40’ı boş, yüzde 60 kontenjanla eğitim yapıyor. Bunlar
tek tek ÖSYM verilerinden alınıp bakıldığında çıkarılabilir.

Açık öğretim bu söylediğim rakamların dışındadır. Açık öğretimde de kontenjanların yüzde 23’ü
boştur.

Bakın, diyebilirsiniz ki “Canım, işte kenarda köşede kalmış, talep olmayan, öğrencinin gitmediği
devlet üniversitelerinde belki bu boş kontenjanlar var?” Hayır.

Değerli arkadaşlar, Ankara Üniversitesinin boş kontenjanı 254, lisans kontenjanı; ön lisans yok,
açık öğretim yok, fakülte kontenjanlarından bahsediyorum. İstanbul Üniversitesinde 402 boş
kontenjan var. Yazıktır arkadaşlar, yazıktır! ODTÜ 321 boş kontenjanla eğitim öğretim yapıyor. Gazi
281, Marmara 233, İstanbul Teknik 151, Ege 255; böyle devam edip gidiyor.

Değerli arkadaşlar, Marmaradaki ön lisans boş kontenjanını da söyleyeyim size. 2.688 ön lisans
kontenjanı Marmara Üniversitesinde boş.

Şimdi, gelelim Anadolu’daki üniversitelere. Bakın, sürekli yeni üniversite açıyoruz. Eski
üniversitelerden söz edeceğim. Burada o illerin milletvekillerini de bu konuya eğilmeye davet
ediyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 749, Fırat Üniversitesinin -bölge açısından çok önemli
bir üniversite- 873 boş kontenjanı var. Lisans kontenjanı söylediğim şey. Konya Selçuk 918...

Arkadaşlar, 918 ne demek biliyor musunuz? Abdullah Gül Üniversitesinin toplam kontenjanını
alın, onun üstüne Bursa Teknik Üniversitesini koyun, onun üstüne Mardin Artuklu'yu koyun yine
918 etmiyor. Siz 3 yeni üniversite açıyorsunuz ama 1 üniversitenin kontenjanını, 918 kontenjanını boş
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bırakıyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Bu, 2 tane Bitlis Eren Üniversitesi kontenjanı demektir.
Bu, bu kadar mı zordur? Bu kontenjanların doldurulması için çaba göstermek, bir araştırma yapmak
imkânsız bir şey midir? İstiyor musunuz bu kontenjanları?

Gelelim Anadolu liselerine: Anadolu liselerinin kontenjanlarının yüzde 9'u doldurulamamıştır
değerli arkadaşlar. 59 bin kontenjan boştur. İkinci, sonuncu ek yerleştirmeden sonra Dokuz Eylül'de
son kalan kontenjanı sorduk ama Bilgi Edinme Yasası'yla bize artık bilgi vermiyorlar. Takdirini de
size bırakıyorum neden vermediklerinin.

Şimdi, biz diyoruz ki Kredi Yurtlar Kurumuna da bakalım. Konuyla doğrudan ilişkili değil.
Yurtlarımızda, değerli arkadaşlarımız, 24.415 kontenjan boştur yani yurtların yüzde 8'i boştur. Bu
boş kontenjan merakı nedendir? Ben, gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Biz diyoruz ki bununla
ilgili bir araştırma komisyonu kuralım, irdeleyelim. Bu bilgisayar yazılım programıyla bir kısmı
önlenebilecektir, bir kısmı taban puanlarla ilgilidir. Ciddi bir planlama gereklidir. Örneğin yurtlardaki
boş kontenjanların temel nedeni, kötü planlamayla yurt inşa edilmesidir. Bütün bunların ortaya
çıkarılması ve giderilmesi, zannediyorum, iyi niyetle sizlere sunulmuş bir Meclis araştırması
komisyonu kurulması teklifiyle sizleri karşı karşıya bırakıyor.

Boş kontenjanlara evet demek istemiyorsanız ve bunu sürdürmek kararlılığında değilseniz
araştırma önergemize destek vermenizi diliyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serter.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde ilk söz, Ankara Milletvekili Sayın Emrullah

İşler.
Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
EMRULLAH İŞLER (Ankara) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde

meydana gelen aksaklıkların incelenmesi ve boş kalan kontenjanların araştırılması hakkında verdiği
önergenin aleyhinde söz almış bulunuyorum.

Sınavla öğrenci alan okullara yerleştirmede her yıl farklı sayıda da olsa kontenjanlar boş
kalabilmektedir. Kontenjanların boş kalmasının nedenleri ortaöğretimde şu şekilde özetlenebilir:
Ortaöğretim kurumlarına geçişte devlet okulları, özel okullar, askerî liseler ve polis koleji gibi
okulların kayıtlarında bir sistem bütünlüğünün olmaması, bu nedenle öğrencilerin birden fazla okulun
listesinde yer almaları ve sürekli yer değiştirmeleri. Yüksek puanla öğrenci alan, bazı özel okulların
özellikle kamuoyunda isim yapmış devlet okullarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere burs ve indirim
uygulamaları ile öğrencilerin özel okullara geçiş yapmaları, öğrencilerin bilinçsiz ya da hatalı tercih
yapmaları, bazı öğrencilerin ise kayıt yaptırmayı düşünmedikleri okulları tercih etmeleri, yerleştirme
sistemlerinde çok fazla hareketliliklerin oluşması nedeniyle veli ve öğrencide karar verememe, kafa
karışıklığı oluşması, velilerin kayıt takvimine uymayarak zamanında kayıt yaptırmamaları, tercih ve
yerleştirme sisteminin genel olarak veli, öğretmen ve yöneticiler tarafından tam olarak
anlaşılamaması, kayıt takvimi sürecinin uzun olması, bazı il, ilçelerin okullarının kontenjan
planlamasının bölgesel olarak doğru yapılamaması neticesinde kontenjanlarının hiçbir zaman
dolmaması, mülakatla öğrenci alan okullara ilk yerleştirmede kontenjanın 2 katı kadar öğrenci
yerleştirilmesi, mülakatta elenen öğrencilerin sistem dışında kalmaları, bazı velilerin hem sınavla
öğrenci alan okullara müracaat ettikleri hem de sınavsız öğrenci alan aynı bölümdeki, evlerinin
yakınlarındaki okullara kayıt yaptırmaları gibi hususlar anadolu liselerinde kontenjanların boş
kalmasında etkili olmaktadır.
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Bilindiği gibi, Millî Eğitimi Bakanlığının yeniden yapılandırılması, eğitim sisteminin
geliştirilmesi ve çağdaş standartlara yükseltilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar ortaöğretim
seviyesinde yeni düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmıştır. Ortaöğretim zorunlu hâle gelmiş ve
genel liselerin, anadolu lisesi veya meslek liselerine dönüşüm süreci tamamlanmıştır. Bundan böyle
sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme, merkezî sistem sonuçlarına göre değil
merkezî ortak yazılı puanların dâhil olduğu okul başarısını esas alan ortaöğretime yerleştirmeye esas
puanla yapılacaktır.

Bugün temel eğitimden ortaöğretime geçiş sisteminin mantığına uygun olarak temel eğitimi
bitiren her öğrenci için sağlıklı bir tercih ve yerleştirme sistemi oluşturmak zorunluluk hâline gelmiştir.
Nitekim bu zorunluluktan hareketle Millî Eğitim Bakanlığı yeni bir yerleştirme model üzerinde
çalışmalar yapmaktadır. Yeni model okul kapasitelerinin maksimum düzeyde kullanımını sağlamalı,
öğrencilere almak istedikleri akademik ortaöğretim eğitim fırsatlarını sunmalı, belirsizlik, karmaşa ve
gecikmelere meydan vermemelidir. Bu model öğrencinin ortaöğretim öncesindeki tüm süreçlerde elde
ettiği akademik başarısının boşa gitmesini önlemelidir. Yeni model yalın ve anlaşılır olmalı, öğrencilere
istedikleri akademik ortaöğretim fırsatlarını sunmalı, belirsizlik ve karmaşaya son vermeli, adaletli
olmalı, başarıyı tesadüflere bırakmamalı, mevcut kapasiteyi en iyi şekilde doldurmalı, yerleştirmede
inisiyatifi veli ve öğrenciye vermeli, takvim ve zamanlamayı uygun kullanmalıdır.

Yukarıda belirtilen hususların yeni modelde benimseneceğini ben ümit ediyorum ve bu
doğrultuda da çalışmalar olduğu haberini aldım. Böylece, bu kontenjan eksikliği, dolmaması konusu
da bu şekilde telafi edilmiş olacak.

Ortaöğretimle ilgili: Biliyorsunuz araştırma önergesinin ilk bölümü ortaöğretimdeki kontenjanların
boş kalmasıyla ilgiliydi. Bu konuda bir çalışma olduğunu ve bu çalışmaya yol açan nedenleri kısaca
izah etmiş oldum.

Öte yandan üniversitelerdeki kontenjanların boş kalması hususuna geldiğimizde: Bilindiği gibi,
üniversitelerin kontenjanları YÖK tarafından belirlenmektedir. Belirlenen kontenjanlar ve kabul
koşulları ilgili tercih kılavuzlarında açık olarak öğrencilere bildirilmekte ve ona göre tercihlerini
yapmaları istenmektedir. Her aday kendisi okumak istediği 30 programı tercih yapabilmekte ve bu
programlara puan sıralaması ve tercih sırası dikkate alınarak ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir.
Uygulama, yerleştirme algoritması geçmişten bugüne aynı şekilde uygulanmaktadır, herhangi bir
değişiklik şu an için söz konusu değildir.

Şimdi, benden önce konuşma yapan değerli hatip de tabii ki YÖK’ten aldığı verilerle
üniversitelerde boş kalan kontenjanlar hususunu dile getirdi. 2012 yılında 180 bin kontenjanın boş
kaldığı -ki bunların çoğu açık öğretim ve ön lisansla ilgilidir, lisanstaki sayılar tabii ki bu sayının
içerisinde azdır- 2013 yılında ise bu sayının 130 bine düştüğü gerekçede yazıyor. Şimdi, bunu önemli
bir veri olarak ben değerlendiriyorum, ben de bir üniversite hocasıyım. Bir defa, öncelikle bu yeni
açılan üniversitelerin –Türkiye'nin her yerinde üniversiteler açtık, her ilinde üniversite var, 76 olan
üniversite sayısını bugün 175’e çıkardık, bunların 104 tanesi, yanlış hatırlamıyorsam, devlet
üniversitesi, diğerleri de vakıf üniversitesidir- hepsi gelişme kapasitesine sahip, geliştikçe de oradaki
kontenjanların dolduğunu zaman içerisinde göreceğiz. Zaten sizin vermiş olduğunuz rakamlarda da…

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Verdiğim rakam o değil.
EMRULLAH İŞLER (Devamla) – …yıldan yıla bir azalma olduğunu görüyoruz.
Diğer taraftan…
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Hayır, hayır, tam tersini söylüyorsunuz, anlamamışınız.
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EMRULLAH İŞLER (Devamla) – Sayın Hocam, sizler de üniversitede rektör yardımcılığı
yaptınız biz de üniversitede yıllarca hocalık yaptık, bir de yani iğneyi kendimize sokmamız lazım
üniversite hocaları olarak, bildiğiniz gibi üniversitelerde ek ders ücreti diye bir olay var, buradan
hareketle, maalesef, bazı bölümlerin gereğinden fazla kontenjan açtığını biliyoruz. Sizin bu vermiş
olduğunuz rakamlar işte bu gereğinden fazla açılan kontenjanların bir sonucudur.

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – YÖK müdahale edebilir bu konuda. YÖK ne işe yarıyor?
EMRULLAH İŞLER (Devamla) – Dolayısıyla, YÖK de zaten gerekli çalışmaları yapıyor, az

önce YÖK’teki yetkililerle de görüştüm, boş kalan kontenjanlar, mesela diyelim herhangi bir bölüm
100 tane kontenjan bildirmişse, 50 tane öğrenci kayıt yapmış ise o zaman orada bir indirime bir
sonraki yıl zaten YÖK gittiğini söyledi.

Diğer taraftan, ikinci öğretim belası var biliyorsunuz, bu ikinci öğretimden Türk eğitim
sisteminin bir önce de kurtulması lazım. Genelde üniversitelerde bu ikinci öğretim niçin açılır? Ek
ders geliri elde etmek için açılıyor maalesef. Ondan dolayı da, sizin de söylediğiniz gibi, en çok açık
ön lisansta var. Ön lisanstaki bu açıklardan dolayı benim az önce edindiğim istihbarata göre de pek
çok ön lisans bölümleri, kontenjanları boş kalan bölümler kapatılmakta. Yani, burada, üniversitelere
sorumluluk düşmektedir, üniversite hocalarının sorumluluğu vardır, bölümlerin, bölüm başkanlarının
sorumluluğu vardır. Bunun dışında, aynı zamanda, sizin de belirttiğiniz gibi, YÖK’ün sorumluluğu
vardır. Ben, yapmış olduğum araştırmada hem milli eğitimde açık kalan kontenjanlarla ilgili hem de
üniversitelerde YÖK nezdinde yapmış olduğum girişimlerde bu kontenjanların azaltılması, boş
kalmasını önlemek için gerekli çalışmaların yapıldığı haberini aldık

Tabii ki önemli bir konu. Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak,
bu konunun, zaten kurumlar tarafından araştırılmakta olduğunu ifade ediyor ve bu grup önerisinin
araştırılmasına gerek duymuyor, aleyhinde olduğumu bildiriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın İşler.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde, Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık. (MHP

sıralarından alkışlar)
Buyurun.
ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından verilen öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde

meydana gelen aksaklıkların incelenmesi ve kontenjanların boş kalması sebeplerinin araştırılarak
gerekli önlemlerin ortaya konması amaçlı önergenin lehinde söz aldım. Bu vesileyle, Milliyetçi
Hareket Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, oldukça önemli bir konu hakkında söz aldık ama bizden önce konuşan
değerli iktidar partisi milletvekili arkadaşımızın konuya yaklaşımının doğru olmadığını başta
açıklayarak sözlerime başlamak istiyorum. “Konu önemli ama araştırmaya gerek duymuyoruz.
Bürokratlar, sorumlular bununla ilgili gerekli çalışmayı yapıyor.” dedi. Tabii ki görüşüne saygı
duyuyorum. Ama bu bürokratlar on bir yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde bu
sorunu bugüne kadar çözemedilerse bundan sonra nasıl çözecekler?

Değerli milletvekilleri, sayın milletvekilimiz Anadolu liselerindeki, ortaöğretim kurumlarındaki
ve üniversitelerdeki kontenjanların boş kalma sebeplerini sıraladı “Sistem bütünlüğü yok.” dedi. Yok
da niye bugüne kadar bunun üzerine bu bürokratlar gitmediler? “Özel okullara geçişler var.” Neden
özel okullara geçiş nedeniyle boşalan devlet okullarının kontenjanlarını bir bilgisayar sistemiyle bu

– 461 –

murat 137–140

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013 O: 2



arkadaşlarımız bugüne kadar çözmediler? Hatalı ve bilinçsiz tercihler konusunda velilerimiz ve
öğrencilerimiz niçin uyarılamadı, bu bürokratlar neden bu konunun üzerine gitmediler? Veli ve
öğrenciler neden kararsızlık yaşadılar, buna neden engel olunamadı? “Kontenjan planlamaları hatalı
yapıldı.” diyor, doğrudur, neden bu hatalar önlenemedi? Sınavsız öğrenci alan okullara kayıtları
neden bu sisteme dâhil edemedik, velilerin bu tercihlerinin önüne neden geçilemedi? Bunları elbette
ki araştırmak gerekiyor.

Diğer taraftan “Üniversitelerde YÖK tarafından kontenjanların belirlendiği ve ÖSYM tarafından
yerleştirmelerin yapıldığı” söylendi, doğrudur. “Sistem böyle devam edecek.” dedi, bu da doğrudur.
Peki, YÖK bugüne kadar bu hataları belirleyemedi mi? Yani, YÖK’ün belirlediği kontenjanlar…
Hükûmet tarafından “Kontenjanları artırdık.” diye reklam yapıldı “Üniversite sayılarını artırdık.”
diye reklam yapıldı, YÖK yetkilileri “Kontenjanları artırdık, herkes buyursun istediği üniversiteyi
tercih etsin.” dedi ama 2 milyona yakın öğrencinin ancak 800 bine yakını yerleştiriliyor, 1,2 milyon
öğrenci dışarıda kalırken bu kontenjanlar boş kalıyor. Burada bir yanlış var.

Bu öğrenciler bizim öğrencilerimiz, bu kontenjanlar bizim üniversitelerimizde açık kalıyor, o
zaman sorunu çözmek zorundayız. Şu soruyu soralım: Neden bizim okumak isteyen öğrencilerimiz
dışarıda kalıyor? İki: Bu açıklar neden doldurulamıyor? Burada bir sistem hatası varsa bunu biz
çözeceğiz, bu bürokratlar bunu çözmüyorsa bu Meclis çözecek. Dolayısıyla, bunu mutlaka
önemsemeliyiz ve mutlaka bu konuyu detaylı bir şekilde ele almalıyız diye düşünüyoruz.

Değerli milletvekilleri, şimdi, elimizi vicdanımıza koyarak soralım: Acaba bu kontenjanlar boş
kalırken, veliler, öğrencilerini artık üniversiteye göndermekten neden vazgeçiyor? 2002 yılında
hanehalkı gelirlerinin yaklaşık yüzde 4,5’uğu borca ödenirken, bugün yüzde 50’den fazlası borca
ödeniyor. Bir başka deyişle, üniversiteye öğrenci gönderecek ailelerimiz borçlu. Dolayısıyla, kendi
şehirlerinin dışındaki başka bir şehre öğrencilerini göndermekten artık neredeyse vazgeçer duruma
geldiler çünkü okutamıyorlar. Bu gerçeği önce bir tespit etmek zorundayız. Artık, üniversiteye öğrenci
gönderen aileler borçlu ailelerdir, son on yılda bunların oranı 11 kat artmıştır. Dolayısıyla, öğrencisini
okutamayan ailelerin sorununu çözmek zorundayız.

İkincisi, ekonomik gelir adaletsizliği artmıştır. Düşük gelir grubundaki ailelerle yüksek gelir
grubundaki ailelerin gelirleri arasındaki fark 9 kata çıkmıştır son on yılda. Zenginler istediği okulda
öğrencisini okutabilirken özel üniversitelerde ve yurt dışında, gariban ve orta gelir düzeyindeki aileler,
maalesef kendi öğrencilerini okutacak ekonomik gelir düzeyine sahip olmaktan uzaklaşmaktadırlar.
Normal vatandaş çocuğunu okutamaz hâle gelmiştir.

Bir başka önemli sorun, artık istihdam daralmıştır. Üniversite mezunu öğrencilerimiz asgari
ücret düzeyindeki taşeron sistemine mahkûm ediliyor ise bunu bir yeniden araştırmamız lazım. Dört
yıllık lisans düzeyindeki fakülteyi bitiren öğrenciler iş bulamazken iki yıllık ön lisans düzeyindeki
programları bitiren öğrencilerimizin iş bulma şansı çok daha azdır. Öyle olunca, veliler özellikle ön
lisans programlarına öğrencilerini göndermekten vazgeçmektedirler, öğrenciler de bu tercihlerden
ciddi ölçüde geri kalmakta ve soğumaktadırlar; bu sorunu da çözmemiz lazım.

Bir önemli sorun, bir tarafta, bazı yurtlarda kontenjan açığı varken, birçok yerde, şehir
merkezindeki öğrenci yurtlarında yeterli kontenjan yoktur, öğrenciler yurtlarda kalamadığı için daha
pahalı durumdaki evlerde kalmak zorundadır, aileler de bu ekonomik yükün altından
kalkamamaktadırlar. Bunu da çözmek zorundayız. O nedenle üniversite ve lise düzeyindeki
kontenjanların boş kalmasının altında ciddi anlamda ekonomik sebepler ve işsizlik yatmaktadır. Bu
iki sorunu, yani ekonomik sorunlarla, istihdam sorununu, kontenjanlarla bir araya getirip çözmek
zorundayız. Bunu da bu Meclis yapmak zorunda. Bürokratlara işi havale ederek çözme şansımız
kalmamıştır. Bunu buradan özellikle vurgulamak istiyorum.
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Bir diğer önemli konu, üniversitelerin uygulamalarıdır. Değerli milletvekilleri, bugün altını
özellikle çizerek söylüyorum, sizin hükûmetleriniz döneminde ataması yapılan sayın rektörler, kendi
üniversitesine yıllarca hizmet vermiş öğretim üyelerine kadro tehdidinde bulunmaktadırlar.
Profesörlüğü gelmiş, bir iki yıl geçmiş, üniversite öğretim üyelerine, doçentlere kadro vermeyen
rektörler vardır; doçentlik sınavından geçmiş, sadece formalite kadro ataması yapılmasını bekleyen
doçent öğretim üyelerine kadro vermeyen rektörler bulunmaktadır; doktorasını bitirmiş, bir iki yıl
geçmiş, yardımcı doçent olmak isteyen genç üniversite öğretim elemanlarına kadro vermeyen
rektörler bulunmaktadır. Bu sayın rektörleri buradan uyarıyoruz: Bu rektörler babasının çiftliği gibi
üniversiteyi yönetemezler. Bu öğretim üyeleri, doktorasını, doçentliğini, profesörlüğünü bu ülkenin
kaynaklarını almak için hak ettiler. Sadece sayın rektörün emrine girmediği için, sayın rektöre
seçimlerde oy vermediği için bu siyasi ve kindar anlayışı derhâl bırakmaları gerekiyor. Bir taraftan,
üniversite öğrenci sayısı artacak ama ona hizmet verecek öğretim üyesi kalitesinde düşme olacak,
bunu kabullenmemiz mümkün değildir. Sayın rektörlerin keyfine göre üniversiteler yönetilemez.
İsim vermek istemiyorum ama çok yakından takip ettiğim ve sayılarını ciddi oranda bildiğim, yazılı
soru önergeleriyle de ilgili bakanlara sorduğum hâlde, defalarca tekrarladığım hâlde cevabını
alamadığım ciddi sorunlar üniversitelerde yaşanmaktadır. Yani üniversitelerde artık hem öğretim
üyeleri mutsuzdur hem çalışan personel mutsuzdur hem öğrencisini üniversiteye gönderen aileler
mutsuzdur hem de üniversitelerde eğitim gören öğrencilerimiz mutsuzdur. Bu sorunu beraber çözmek
zorundayız. Sadece YÖK’e, sadece Millî Eğitim Bakanlığında çalışan bürokratlara bunları havale
ederek çözme şansımız kalmamıştır. Sorunun bir an önce detaylı bir şekilde ele alınarak, bir Meclis
araştırması açılarak çözülmesinin çok daha yararlı olacağına inanıyoruz. Bunun için bu Meclis bu
iradeyi kullanacak düzeydedir, geçiştirilecek bir konu değildir. Oralarda okuyan öğrenciler bizim
evlatlarımızdır, oralarda hizmet veren öğretim elemanları bizim insanlarımızdır, oralarda çalışan
personel bu ülkenin evlatlarıdır. Geliniz, bir rektörün iki dudağının arasında sıkışmış olan
üniversitelerdeki bu sorunu çözelim diyoruz.

Ayrıca, fen liseleriyle ilgili ve Anadolu liseleriyle ilgili kontenjanlar konusunda Hükûmeti
defalarca uyaran Sayın Abbas Güçlü’ye de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bununla ilgili defalarca
yazdığı makaleleri var, çok detaylı bilgileri orada vermelerine rağmen maalesef çözüm bulunamamıştır.

Bu önergenin lehinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde son söz Kocaeli Milletvekili Sayın Fikri

Işık’ta.
Buyurun Sayın Işık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun

önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, öncelikle çok kısa bir gerekçeyle Meclis Başkanlığına sunulan Cumhuriyet

Halk Partisi grup önerisinin doğrusu iki noktada yoğunlaştığını gördük; birisi boş kontenjanlar,
ikincisi de ölçme ve değerlendirme sistemiyle ilgili bir araştırma önerisi talebi. Böyle anladım ben,
zannediyorum. Boş kontenjanlarla ilgili konuyu Meclis araştırma konusu yapmaya hiç gerek yok.
Biraz önce, Sayın Hocam Emrullah Bey gayet net açıkladı. Bunu, Meclis araştırmasına konu etmek
yerine, 3 tane farklı akademisyene sorarsanız, size, neden boş kalmış, ne yapılmalı, tamamını söyler.
Dolayısıyla üniversitenin boş kontenjanlarının Meclis araştırma konusu yapılmasını, doğrusu, ben,
Meclisin zaman israfı olarak görürüm.

– 463 –

murat 144–148

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013 O: 2



S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bugüne kadar niye yapmadınız? 3 tane hocaya niye
sormadınız?

FİKRİ IŞIK (Devamla) – Bu yapılıyor. Bakın, bu kontenjan problemi son bir iki yılın problemi
arkadaşım. Önceden üniversitelerde kontenjan yoktu. AK PARTİ üniversite sayısını 175’e çıkardıktan
sonra bu problem ortaya çıktı. Demek ki…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Öğrenciler okuyamıyor, okuyamıyor.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Biraz sonra söyleyeceğim eğer müsaade eder, dinlerseniz ama eğer

konu gerçekten bizim eğitim sistemimizi tüm unsurlarıyla ölçen ve değerlendiren bir mekanizma
konusuysa bu çok değerli bir konudur, bu çok değerli bir konudur ancak bununla ilgili Meclis
araştırmasından önce, bu noktada Meclisin, en azından bu teklifi veren arkadaşlarımız tarafından
yeterli, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi sahibi olması önemli.

Değerli arkadaşlar, bütün eğitimcilerin üzerinde çok net olarak mutabık kaldıkları konu, eğer bir
eğitim sistemi tüm yönleriyle ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir mekanizmayla nesnel olarak,
objektif olarak ve sağlıklı olarak ölçülüp değerlendirilemiyorsa bu sistemin gelişimi ve sürdürülebilir
gelişimini sağlamak mümkün değil. Şu anda millî eğitim sistemimizin tüm unsurlarıyla ölçülüp
değerlendirildiği gibi bir iddiada değiliz. Şu anda bunu yapamıyoruz ama yapamayacağız anlamında
değil. Biraz sonra söyleyeceğim ama bu eğitim sisteminde şu anda yapabildiğimiz şey, yakın zamana
kadar, öğrencileri sadece seçiyoruz ve sıralıyoruz. Bunu yaparken de en kolay yol merkezî sınav, en
kolay teknik de test tekniği. Tabii, bu, ölçme ve değerlendirme açısından, daha doğrusu seçme ve
sıralama açısından bir mahzur çıkarmayabilir. Bu işleri bilen arkadaşlarımız bu konuda çok fazla
itiraz etmezler ama bu, bizim eğitim sistemimizi sürdürülemez noktaya taşımıştır. Eğer bir sistem
sadece seçme ve sıralamaya dayalı olursa o sistemde artık okul merkez olmaktan çıkıyor, okula
alternatif, okula ikame kurumlar oluşuyor. İşte bugün dershane problemimiz bu problemdir.

“Peki, iktidar milletvekili olarak bunu söylüyorsunuz da nedir çare?” Evet, çare, AK PARTİ’nin
iktidara geldiği günden beri üzerinde çalıştığı ve artık topyekûn bir eğitimde dönüşüm projesinin
hayata geçirilmesi için altyapının hazırlandığı bir süreci yaşıyoruz. Yakında, inanıyorum ki, nasıl
sağlıkta bir dönüşüm projesini gerçekleştirdiysek…

ALİ ÖZ (Mersin) – Onu karıştırma Hocam.
FİKRİ IŞIK (Devamla) - …nasıl ekonomide yapısal dönüşümü gerçekleştirdiysek, şimdi, artık,

Türkiye, inşallah, eğitimde yapısal dönüşüm projesini gerçekleştirecek.
Bunun için neden on bir yıl bekledik? Şundan dolayı on bir yıl bekledik değerli arkadaşlar: Evet,

2002 yılında aldığımız Türkiye’de, maalesef, eğitimimizin hâli, Nasrettin Hoca’nın üç duvarı
olmayan ama dördüncü duvarında bir kapı ve üzerinde kilidi olan bir türbe gibiydi.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Yapma, yapma… Çok büyük haksızlık yapıyorsunuz. Bunu sizin
söylememeniz lazım.

FİKRİ IŞIK (Devamla) – Bugün geldiğimiz noktada, bakın, on bir yılda…
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – 5 defa bakan değişti, 5 defa sistem değişti.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Değerli arkadaşlar, 2013 yılı sonu itibarıyla 408 bin yeni öğretmenimizi

eğitim kadromuza kattık.
ALİM IŞIK (Kütahya) – Fen edebiyat fakültelerine öğrenci alamıyoruz. Hiç kimse gelmiyor.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Bu çok önemli bir rakam ve bütçemizde çok önemli bir rakamı

öğretmen maaşına veriyoruz.
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İki, 310 bin derslikle devraldığımız Türk millî eğitim sistemine bugün 210 bin yeni derslik
-yakında bunu 250 bine çıkaracağız- ilave ettik.

ALİM IŞIK (Kütahya) – 180 bin dersliği de kapattınız. Bunu da söyle.
BAŞKAN – Sayın Işık, lütfen…
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Soruyorum ben size: Öğretmen olmazsa, derslik olmazsa eğitimde

kalite olur mu?
Yetmedi, yetmedi geldiğimiz günden beri bu müfredatın dünyanın en ağır müfredatlarından biri

olduğunu hepimiz biliyoruz. On bir yıldır sistematik olarak müfredat basitleştirmesi yapıyoruz.
Başka bir şey daha yaptık değerli arkadaşlar: 28 Şubat sürecinde meslek liselerinin önüne

konulan engeller dolayısıyla üniversitelerin önünde çok büyük bir yığılma oldu. Her arkadaşımız
haklı olarak eleştiriyor ama meslek lisesinin önünü kapatırsanız, bu insanların mecburi istikameti
üniversite kapısıdır.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Meslek lisesi değil, adını söyle.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Şimdi, bunu da 4+4+4’le kanuni teminat altına aldık. Artık meslek

liseleri, hem mesleğe hem üniversiteye hazırlayan ortaöğretim kurumları hâline geldi.
ALİM IŞIK (Kütahya) – Mesleki eğitim sayenizde öldü.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Biraz dinle, dinle! Dinle biraz!
ALİM IŞIK (Kütahya) - Teknik eğitim fakülteleri ne oldu?
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Arkadaşlar, bakın, başka bir şey daha söylüyorum: Türkiye’de 175 tane

toplam üniversite var. Artık Türkiye’de arzın talebi karşılamaması gibi bir sorun yok, sadece belli
bölümlerdeki talep problemiyle karşı karşıyayız.

Peki, şimdi ne yapacağız? İşte, şimdi, tüm bu çalışmalardan sonra Türkiye yeni bir eğitim
reformunu hayata geçirecek.

ALİ ÖZ (Mersin) – Uyan da balığa gidelim!
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Bunun en önemli bileşenlerinden bir tanesini söylüyorum: Türkiye

tüm unsurlarıyla eğitim sistemini ölçen ve değerlendiren bir mekanizmayı artık kurguluyor.
Önümüzdeki üç, en geç dört yıl içinde…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Hâlâ hayal mi kuruyorsun?
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Değerli arkadaşlar, dikkat edin, özellikle, bakın, eğitim konusu siyasi

polemiğin çok biraz dışında olması lazım.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bravo! Çok güzel!
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Lütfen, dikkat edin. Lütfen, dikkat edin.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – 5 defa bakan, 5 defa sistem niye değişti?
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Bakın, ben eminim ki, buna CHP’liler de heyecanlanacak, MHP’liler

de heyecanlanacak, BDP’liler de heyecanlanacak.
PERVİN BULDAN (Iğdır) – Çok heyecanlandık Başkan!
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Önümüzdeki üç yıl, en geç dört yıl içinde Türkiye’de eğitimde fırsat

eşitliğine yönelik atacağımız ilave adımlarla beraber -ki şu anda FATİH Projesi bitmek üzere-
elektronik içerik noktasında son derece önemli adımlar atıyoruz.

FATMA NUR SERTER (İstanbul) - Neden bahsediyor Allah aşkına?
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Ya, rahatsız olmayın Allah aşkına. Ya, sizin çocuklarınız da

faydalanacak, rahatsız olmayın lütfen. Bakın, müsaade edin…
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FATMA NUR SERTER (İstanbul) - Çok ayıp Sayın Işık.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Sayın Başkan, bu sataşmaları herhâlde süreye ilave edersiniz.
BAŞKAN – Yok, yani siz devam edin.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Ben de sataşmadan söz istiyorum.
ALİM IŞIK (Kütahya) – İki yılda onlarca bürokrat yolsuzluktan…
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlar, bakınız, söylüyorum…
BAŞKAN – Ben uyardım milletvekillerini ama herkes çok heyecanlandı.
İZZET ÇETİN (Ankara) – Çok heyecanlı bir konuşma yapıyor!
BAŞKAN – Karşılıklı heyecan var.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Önümüzdeki üç veya dört yıl içinde, artık merkezî nitelikli, çoktan

seçmeye dayalı bir sınav sistemini Türkiye terk edecek. Bunun yerine okul ortamında…
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – On bir yıldır aynısı, her sene sınav sistemi değişiyor, neyi

anlatıyorsun sen?
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Ya, arkadaşlar, birazcık eğitimle ilgilenseniz bunların ne olduğunu

bilirsiniz.
ALİM IŞIK (Kütahya) – Çalınan sorulardan bahset, çalınan sorulardan! Hırsızlar yakalanamadı.
BAŞKAN – Sayın Işık, Allah rızası için…
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Okul ortamında, öğrencinin diploma notunun esas olduğu, merkezî

nitelikli sınavlardan büyük oranda vazgeçildiği ve sistemi tüm unsurlarıyla ölçen ve değerlendiren
bir mekanizma Türkiye’de artık eğitim sistemine hâkim olacak.

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Her sınavda sorular çalınıyor.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Bunun sonucu şu: Efendim, merkezî sınavların, SBS kalktı, bundan

sonrakinde klasik sınava gelecek.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Kalktı mı? Allah’ım ya!
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Sayın Serter, heyecanlanmayın, lütfen takip edin.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – SBS doğurdu, doğurdu; 5 çocuk değil, 6 çocuk doğurdu,

Başbakanın istediği gibi.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Bakın, takip etmezseniz; bakın, doğru bilgi sahibi olmazsanız doğru

fikir sahibi olmazsınız. Onun için, ricamız şu: Yapılanları iyi takip edin. Çok önemli adımlar atılıyor,
siz farkında değilsiniz, siz polemik yapmaktan ne yapıldığını takibe zaman bulamıyorsunuz.

Sadece şuna lütfen dikkat edin: Bakın, önümüzdeki üç, en geç dört yıl içinde diploma notunun
nesnel olarak verildiği ve öğrencinin bir üst kademeye geçişte en değerli belgesinin diploma olduğu
ve SBS’nin kalktığı, YGS’nin kalktığı, LYS’nin de ağırlığının düştüğü yeni bir mekanizma kuruluyor.

ALİ ÖZ (Mersin) – Hocam, yapmayın ya!
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Sen kendin inanıyor musun buna?
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Arkadaşlar, inanamazsınız, doğru ama siz bugüne kadar sağlıkta

dönüşüme de inanamadınız, ekonomideki dönüşüme de inanamadınız, AK PARTİ’nin altyapıdaki
politikalarına da inanamadınız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Dönüştü, dönüştü; tam dönüştü! Tam dönüştü, paraya dönüştü!
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Ben bu önergenin aleyhinde olduğumuzu ifade ediyor, yüce Meclisi

saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
2.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın CHP grup önerisi

üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Sayın Işık, size çok basit ve güncel sorunların üstesinden

gelebilecek bir Meclis araştırma önergesi sunduk. Bizi 2020’li yıllara kadar götürüp bütün
hayallerinizi gerçekmiş gibi anlattınız yani 130 bini aşkın öğrencinin sorunuyla hiç ilgilenmediğinizi,
onların üniversiteye girmesinin, üniversitede okumasının sizin sorununuz olmadığını çünkü siz
hayallerinizde 2020’li yıllara ulaştığınızı ve eğitimi her yıl başında olduğu gibi bir defa daha nasıl
reforma tabi tutacağınızın hikâyelerini anlattınız.

ÜLKER CAN (Eskişehir) – Hikâye değil, gerçek onlar
FATMA NUR SERTER (Devamla) - Çok teşekkür ederiz.
Daha bir yıl önce 4+4+4 sistemine geçerken Türkiye, “Yeni bir yapılanma.” diyorduk, şimdi

öğreniyoruz ki o sistem de çöpe gitmiş, şimdi yepyeni bir eğitim reformuyla karşı karşıyayız.
FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Aaa!
İHSAN ŞENER (Ordu) – Siz halkı da böyle anlıyorsunuz, siz milleti de böyle anlıyorsunuz işte.
FATMA NUR SERTER (Devamla) - Biz eğitimi çok yakından inceliyoruz, hiç merak etmeyiniz,

sizin farkına varmadığınız detayları da gayet iyi inceliyoruz.
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Hâlâ eğitimi öğrenemediniz.
BAŞKAN – Sayın Çalık, lütfen.
FATMA NUR SERTER (Devamla) - Ama siz bugün dediniz ki: “56 bin, 58 bin, 59 bin Anadolu

lisesi kontenjanının boş kalması, 130 bini aşkın üniversite kontenjanının boş kalması benim hiç
umurumda değil.”

Teşekkür ediyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)
FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Şimdi, bir saniye, tamam, anladık.
Devamını getireceğiz ama şimdi grup başkan vekili bir söz talebinde bulundu, kendisine onu

vereceğim. O söz talebini yerine getireceğim.
Buyurun Sayın Hamzaçebi.
Bir dakika süre veriyorum.
3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın CHP

grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Işık sanıyorum Millî Eğitim Komisyonu Başkanı ama okulları yakından takip etme

fırsatını bulamadığını anlıyorum.
FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Kocaeli vekillerinize sorun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – “SBS sınavı kalktı.” diyor, daha geçen hafta sonu

öğrenciler, altı tane “SBS’cik” olarak isimlendirdiğimiz sınava girdiler, nisan ayında bir altı sınava
daha girecekler, bu bir.
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İkincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğunda Acil Eylem Planı yayınladı, dedi ki: “On
iki ay içerisinde Türkiye’de eğitim sisteminde fırsat eşitliğini sağlayacağız.” Bugün Sayın Başbakan
övünerek iktidarının on ikinci yıla girdiğini söylüyor, on iki yıl geçmiş, Sayın Işık bir on yıl daha ileri
atıyor bunu. Yani siyasetin de asgari bir nezaketi vardır, “Yalan söylüyor.” denmiyor tabii siyasette,
bu kaba kaçıyor ama Sayın Işık doğruyu söylemiyor, gerçekleri saptırıyor, çarpıtıyor.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Işık, buyurun.
FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, üç dakika istiyorum.
BAŞKAN - İki dakika, iki dakika. Benimle pazarlık yapmayın, pazarlığa kapalıyım.
Buyurun.
4.- Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve İstanbul

Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına
sataşması nedeniyle konuşması

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle, benim okulları takip edip
etmediğimi Kocaeli milletvekillerinize sorun size söylerler, bir.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Kocaeli’deki okulları mı yoksa hepsini mi?
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Sayın Serter, kontenjanların boş bırakılmasından, kontenjanların boş

kalmasına geçmesi de önemli bir aşama, Hocama teşekkür ediyorum, belli ki ikna oldu. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Ne alaka?
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Üçüncüsü, değerli arkadaşlar bakın, şu konu çok önemli: Arkadaşlar,

evet, bir hayal olmazsa icraat olmaz. Biz “Sağlıkta dönüşümü yapacağız.” dediğimiz zaman
Cumhuriyet Halk Partisi olarak “Sizler yapamazsınız.” dediniz. Ama bugün, toplumun en memnun
olduğu alanlardan bir tanesi sağlıkta dönüşüm.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Hayır canım, iflas ettiğiniz alan sağlık. (CHP sıralarından
gürültüler)

FİKRİ IŞIK (Devamla) – Artı, “Ekonomide yapısal dönüşüm.” dediğimiz zaman siz “Sıcak para,
IMF, şu bu.” dediniz.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Bugün, artık dünyanın en büyük krizlerine karşı dirençli bir ekonomi

var.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Var, var. Ali Babacan ağlıyor.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Değerli arkadaşlar, benim bu söylediklerim on yıl ötesi değil. Şu ana

kadar on bir yılda AK PARTİ bir eğitim reformunun altyapısını hazırladı. Önümüzdeki üç yıl, en geç
dört yıl içinde bir eğitim reformu tümüyle hayata geçecek noktaya geldi.

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Dökülüyor eğitim, dökülüyor.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Artık Türkiye’de, bizim yavrularımızı, geleceğimizin teminatı olan

yavrularımızı çok daha güçlü bir ülkede, çok daha iyi bir eğitim sistemiyle hayata hazırlamak için on
bir yıldır gece gündüz tüm bakanlarımızın gösterdiği fedakârca çalışmalar artık bugün meyveye
durdu.(CHP sıralarından gürültüler)

Biz, kontenjanlarla ilgili… Hocam söyledi, siz eğer Anadolu lisesinde bir çocuğa 5 defa tercih
değiştirme hakkı verirseniz kontenjan açık kalır.
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FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Yapmasaydınız.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Seneye tek tercih yapılacak, seneye tek tercih. Takip etseydiniz Sayın

Serter, Sayın Bakanın açıklamasını takip etmiş olsaydınız…
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Takip ediyorum ben.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – …bu sorunun bilindiğini, önümüzdeki yıl hangi tedbirin alındığını

bilmiş olacaktınız.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Kaç senedir, kaç?
FİKRİ IŞIK (Devamla) – …ama sizin bilgi sahibi olmak gibi derdiniz yok.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Sizin var sadece.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Siz sadece fikir ortaya koymak, polemik siyaseti yapıyorsunuz,

bununla siyaset olmaz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Eğer Cumhuriyet Halk Partisi olarak…
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Peki, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından

alkışlar)
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Bir daha sataştı.
BAŞKAN – Ben bir şey demiyorum canım.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Benim bilgi sahibi olmak gibi bir derdim olmadığını söyledi

Sayın Işık.
BAŞKAN – Buyurun.
Yani, bir dakika, ben “hayır” dedim mi Sayın Hocam? Niye birbirinizle kavga etmek yerine

benimle ediyorsunuz?
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
Bahisleri açtık.
ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Sayın Başkan, bize de sataşma var.
BAŞKAN – Yok, size sataşma yok.
ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – “BDP heyecanlanacak.” dedi.
BAŞKAN – Hayır, hayır, yok, yok. Artık o çok suyunun suyu olur ki, o da çok ayıp olur, vallahi

ayıp olur.
Buyurun.
5.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın sataşma nedeniyle

yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Sayın Işık, gerçekten size hiç yakışmayan bir söz sarf

ettiniz, dediniz ki: “Sizin bilgi sahibi olmak gibi bir derdiniz yok.” Çok ayıp ettiniz, çok ayıp ettiniz.
FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Ama bütün açıklamaları yok sayıyorsunuz. Verilen tüm bilgileri yok

sayıyorsunuz.
İHSAN ŞENER (Ordu) – Kesinlikle doğru söylüyor.
FATMA NUR SERTER (Devamla) – Çünkü, şu Mecliste eğitimi bütün verileriyle en yakından

takip eden kişi benim, bütün gelişmeleri son derece objektif olarak da takip eden kişi benim.
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İHSAN ŞENER (Ordu) – Çok takip ettiniz, çok!
FATMA NUR SERTER (Devamla) – Ama siz gerçeklerle yüzleşmekten rahatsızlık

duyuyorsunuz ve gerçek olmayanları siyasi amaçla burada seslendiriyorsunuz.
FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Asla.
FATMA NUR SERTER (Devamla) – Bakın, FATİH Projesi’nden bahsediyorsunuz. Ya, insan

biraz utanır ya! Proje çıktığı zaman “2013’te proje bitecek.” diye ilan edildi. Bugün, tablet dağıtımına
baktığınız zaman, dağıtılan tablet oranının vadedilenden ne kadar eksik olduğunu biliyor musunuz?

İHSAN ŞENER (Ordu) – Sizin aklınızdan bile geçmedi bunlar.
FATMA NUR SERTER (Devamla) – 1,6’sı dağıtıldı okullara toplam tabletlerin.
İHSAN ŞENER (Ordu) – Aklınızdan bile geçmedi bunlar yıllardır.
FATMA NUR SERTER (Devamla) – Bakınız, bu 2015’e, 2016’ya…
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Bizim yaptıklarımız senin hayalini bile aşar.
FATMA NUR SERTER (Devamla) – Size ne oluyor ya?
2015’e, 2016’ya kadar da süre uzatıldı. Dolayısıyla, bunlar benim icat ettiğim rakamlar değil;

bunlar, sorduğum soru önergeleriyle, Bilgi Edinme Yasası’na göre yaptığım başvurularla aldığım
cevaplar. Burada kullandığım hiçbir veri uydurma bir veri değil. Diliyorum ki siz de uydurma
olmayan verilerle gerçekleri konuşun. Eğitimden, eğitimi siyaseten kullanmaktan vazgeçin.
Gerçekleri konuşalım, sorunlara birlikte çözüm üretelim. Benim komisyondaki tutumumun da böyle
olduğunu gayet iyi bilen bir kişi olarak sizi bu sözlerinizden dolayı cidden kınıyorum. Hayal kırıklığı
yarattınız. (CHP sıralarından alkışlar)

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, tekrar sataşmadan söz istiyorum.
BAŞKAN – Pardon, bir dakika, söz vereceğim ama rica ediyorum sizden -bakın- dikkatli bir dil

kullanın, bu bir maça döndü. Devam ederiz, benim için sakıncası yok, siz bilirsiniz, kanun sizin
kanununuz.

Buyurun.
6.- Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in sataşma nedeniyle

yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Değerli arkadaşlarım, hiçbir arkadaşımızı refüze etmek, incitmek gibi

bir niyetimiz olmaz.
ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Sayın Başkan, CHP’yle AK PARTİ’ye çok toleranslısın.
FİKRİ IŞIK (Devamla) – Sadece çok net, somut bir bilgi vereyim. Bu kontenjan konusunda,

özellikle Anadolu liselerinde boş kalan kontenjan konusunda Sayın Bakanın defaatle açıklamaları
oldu. Sayın Bakan “Bir öğrenciye 5 defa, 6 defa tercih hakkı tanırsanız mutlaka sonunda boş
kontenjan kalır. Önümüzdeki yıl bununla ilgili düzenleme yapacağız.” dedi. Bu bir bilgi midir?
Bilgidir. Ben bu bilginin sizde olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, atlamış olabilirsiniz, takip
etmemiş olabilirsiniz, bunu bir bilgi eksikliği olarak görürüm. O açıdan söyledim, yoksa asla sizi
refüze etmek, rencide etmek kastım yok; bir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İkna konusuyla ilgili…
FİKRİ IŞIK (Devamla) – İkincisi de, bakın, 4+4+4 şu anda Türkiye’nin eğitim sistemiyle ilgili

değerlendirme yapılan, hemen hemen her bilimsel raporda atıf yapılan bir düzenleme hâline geldi.
Daha evvelsi gün OECD’nin raporunu okuduğumda, 4+4+4 sisteminden sonra, biraz önce sizin
verdiğiniz okullaşma oranlarının yüzde 70’lerden bu sene ortaöğretimde okula başlama oranlarının
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yüzde 90’ları geçtiğini, bunun da 4+4+4 sayesinde olduğunu, eğitimde seçme imkânının geldiğini,
bunun da 4+4+4 sayesinde olduğunu… Pek çok noktada, artık uluslararası eğitimle ilgili yayınlarda
4+4+4’e atıf var. Bu 4+4+4 sisteminin aslında Türkiye’de tahminden daha hızlı ilerlediğinin de bir
göstergesi.

Bir başka konu da FATİH Projesi. Değerli arkadaşlar, Türkiye’nin eğitimdeki nüfusu
Yunanistan’ın toplam nüfusundan fazla, pek çok ülkenin, pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha
fazla eğitim çağında öğrencimiz var. Elbette bazı işler çok hızlı gitmeyebiliyor ama FATİH Projesi
bittiği zaman göreceksiniz ki Sayın Serter, o zaman siz de takdir edeceksiniz.

Saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Bitsin takdir ederiz.

VII.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
3.- CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve arkadaşlarının öğrenci seçme ve

yerleştirme sisteminde meydana gelen aksaklıkların incelenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel
Kurulun 3 Aralık 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi
vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

4.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine;
gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 480
ve 480’e 1’inci ek ve 335 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 3’üncü ve 4’üncü sıralarına
alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 480 ve 480’e 1’inci ek sıra
sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde
görüşülmesine ilişkin önerisi

3/12/2013
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 3/12/2013 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.

Mahir Ünal
Kahramanmaraş

AK PARTİ Grup Başkan Vekili
Öneri
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan

480 ve 480'e 1'inci Ek ve 335 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 3 ve 4’üncü sıralarına alınması
ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

Genel Kurulun 3 Aralık 2013 Salı günkü (bugün) birleşiminde 480 ve 480’e 1'inci Ek sıra sayılı
Kanun Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

4 Aralık 2013 Çarşamba günkü birleşiminde 399 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;
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Haftalık çalışma günlerinin dışında 6 Aralık 2013 Cuma ve 9 Aralık 2013 Pazartesi günleri saat
14.00'te toplanarak bu birleşimlerinde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan
Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve çalışmalarına saat 23.00'e kadar;

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00'te günlük programların tamamlanamaması hâlinde
günlük programların tamamlanmasına kadar devam etmesi;

480 ve 480'e 1'inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel
kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması önerilmiştir.

480 ve 480'e 1'inci Ek sıra sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/791)

BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ BÖLÜMDEKİ MADDE
SAYISI

1. Bölüm 1 ila 29’uncu maddeler 29
2. Bölüm 30 ila 56’ncı maddeler 27

Toplam Madde Sayısı 56

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinin lehinde ilk söz Çankırı Milletvekili
Sayın İdris Şahin’in.

Buyurun Sayın Şahin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla

selamlıyorum. AK PARTİ grup önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum. Önerimiz, kısaca, bu hafta
içerisinde Meclis Genel Kurulundaki çalışma takvimini, saatlerini ve görüşülecek kanun tasarı ve
tekliflerini içermektedir. Özellikle, görüşülme sırası ve çalışmaların hangi saate kadar devam
edeceğine dair ayrıntılı bilgi içermektedir. Özellikle, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri İle
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 480 ve 480’e 1’inci Ek yani herkesin “Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olarak bildiği tasarının ve yine 335
sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 3-4’üncü sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna
göre teselsül ettirilmesine ilişkindir. 335 sıra sayılı Kanun Tasarısı ise Türkiye Cumhuriyet Hükümeti
ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’dır.

Genel Kurul, 3 Aralık 2013 Salı günü yani bugün Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar devam
edecektir ve yine 4 Aralık 2013 Çarşamba gün’ü birleşiminde ise 399 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na
kadar olan işlerin görüşülmesinin tamamlanmasına kadar çalışma saatlerimiz devam edecektir. 5
Aralık 2013 Perşembe günü ise saat 14.00 ile 23.00 arasında çalışmalar gerçekleştirilecektir. Haftalık
çalışma günlerinin dışında, 6 Aralık 2013 Cuma günü ve 9 Aralık 2013 Pazartesi günü saat 14.00’te
toplanarak bu birleşimlerde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer
İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve çalışmalarına saat 23.00’e kadar devam edilecektir.
Yani, salı ve çarşamba günü birleşimlerde gece saat 24.00’te günlük programların tamamlanmaması
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hâlinde programlar tamamlanıncaya kadar devam ettirilecek ve yine, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ise İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun
olarak görüşülecek ve bölümler de ekte ihtiva ettiği şekilde değerlendirilecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; süreyi tasarruflu kullanma adına, önerimizin kabulü
yönünde oy kullanmanızı talep ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şahin.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinin aleyhinde ilk söz Isparta Milletvekili Sayın

Süleyman Nevzat Korkmaz’a aittir.
Buyurunuz. (MHP sıralarından alkışlar)
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP grup önerisi

aleyhinde Milliyetçi Hareket Partisi adına görüşlerimizi açıklamak üzere söz aldım. Yüce Meclisimizi
saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu kürsüye çıkıyoruz, elbette hem siz değerli milletvekillerine hem de
millî iradeye saygı gereği herkes kürsüde daha bir dikkatli oluyor, en azından olmaya çalışıyor. Şayet
burada bir sıkıntı olursa hemen her grup karşısındakini itidale davet ediyor, Meclisin mehabetini
hatırlatıyor. Böyle de olmalı çünkü her ne sorun yaşanırsa yaşansın, Meclis milletin sesi, millî iradenin
temsilcisi, mutlaka çalışıyor olması lazım. Bu Mecliste eğer konuşulmuyorsa, tartışılmıyorsa, bu
Mecliste birbirimizin hukukuna riayet etmiyor isek, hatta siyasi rakibimizin hukukunu
savunmuyorsak bu Meclisin demokratik rejim açısından bir işlevi kalmaz, bu yüce heyet büyükçe bir
salona toplanmış bir güruhtan ibaret olur. Meclisin mehabetinden kastedilen aslında işte budur.
Seçilmiş insanların, seviyeli, nezih bir ortamda tartışıyor olması, ülke kaderinde söz sahibi olması ve
millet adına kararlar alması anlamına geliyor. Bunları şunun için söyledim değerli milletvekilleri:
Bugün burada AKP grup toplantısı münasebetiyle yaşananlar maalesef hoş olmamıştır, siyasi
geleneklere, demokratik teamüllere ve Meclisin mehabetine uygun düşmemiştir. Meclis hiçbir
partinin genel merkezi değildir. Meclis millî iradenin tecelli ettiği ortak mekândır, hiçbir partinin
siyasi şovunu sergileyeceği bir yer değildir. Evet, anladınız, bugün AKP’nin Türkiye Büyük Millet
Meclisini siyasi şov yerine çevirdiği aday tanıtımı toplantısından bahsediyorum. Kulisler tıka basa
dolu, milletvekillerinin bile geçmek için katılımcılarla münakaşa etmek zorunda kaldığı bir
keşmekeşlik; bağırtı, gürültü, alkışlar yahut açıklamalardan sonra sonuçtan memnun olmayan
katılımcıların oradaki bayanları bile rahatsız eden argo söylemleri. Değerli arkadaşlar, hakikaten bu
şık olmamıştır.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Argo söylem yok.
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) – Bu şık olmamıştır. Diğer parti gruplarının açıkça

hukukunun çiğnenmesine ve yüce Meclisin âdeta bir tek partinin genel merkezi hâline getirilmesine
sebep olunmuştur. Böyle bir toplantı diğer partilerin yaptığı gibi ya siyasi parti genel merkezlerinde
yahut da kiralanacak büyükçe bir salonda yapılmış olmalıydı. Bu yanlışlık hangi parti tarafından
yapılırsa yapılsın hoş görülecek bir şey değildir. Umarım bir daha tekrarlanmaz ve umarım tüm parti
grupları sadece sözde değil özde de Meclisin mehabetine uygun davranırlar.

Değerli milletvekilleri, gerçekten iyi niyetle -ve eminim, birçoğunuz adına en azından- yaptığım
bu hatırlatmadan sonra AKP grup önerisi üzerine düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. AKP grup
önerisi yine Meclise angarya yükleyen ve İç Tüzük’te belirlenen çalışma saatlerini ve çalışma
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düzenini altüst eden bir öneri. Dilimizde tüy bitti ama huylu huyundan vazgeçmiyor. Bu yaptığınız
Meclisin çalışma düzeninin kurumsallaşmasına hizmet eden bir şey değil. El yordamı ile Hükûmetin
Meclis iradesini hiçe sayan tercihleri ile çalışıyoruz. Meclis kendi hukukunu yürütme ve yargıya
karşı koruyabildiği ölçüde millî irade baş tacı yapılır, demokrasi çiçek açar. Yoksa, millî iradeye
saygı nutukları koca bir palavradan öteye geçemez.

Diyorsunuz ki: “Meclisi bitime kadar çalıştıracağız.” Değerli Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu,
bunun böyle olamayacağını en iyi bilen sizlersiniz. Aldığınız kararın her gün çiğnenmesi, yerine
getirilememiş olması sizleri rahatsız etmiyor mu? Göreceksiniz gene bitmeyecek. Böyle olacağına bu
Meclisin yasa yapma karar mekanizmasına muhalefetin de katkısını almak ve böylece ortak bir
çalışma yöntemi, ortak bir çalışma saati belirlemek daha doğru, daha şık olmaz mı?

Cuma ve pazartesi günlerini çalışma günü hâline getiriyorsunuz. Amenna, bizler çalışmak için
buradayız. Çalışalım, çalışalım ama önce geçen hafta ve önceki hafta AKP Grubunu Genel Kurula
getirememiş olmanızdan dolayı Meclise ve millete kaybettirdiğiniz zamanın hesabını millete bir
verin. Çalışma günlerini hoyratça harcayın, vekillerin seçim bölgelerine gidecekleri günü Genel
Kurul çalışma günü ilan edin. Değerli milletvekilleri, herhâlde milletvekillerinizi halktan kaçırmanın
bir yolunu bulmuş olsanız gerektir diye düşünüyorum.

Yasaları yaparken uygun bir müzakere zemini bulmak ve bu zemin üzerinde, efendim, Meclisin
mehabetine yakışır bir tartışma ortamı yaratmak Meclis çoğunluğunun sorumluluğunda. Sık sık
gündemi değiştirerek muhalefeti Genel Kurulda hazırlıksız yakalamak huyunuzdan bir türlü
vazgeçmediniz, usanmadınız. Yasaları kabul etmeye yetecek kadar karar yeter sayısını, toplantı yeter
sayısını sık sık bulamadığınıza göre kimin Genel Kurula hazırlıksız geldiği ortaya çıkıyor. Bir de
kızıyorsunuz sık sık yeter sayıyı sorguladığımız için. Meclisi çalıştırmak sizin sorumluluğunuzda ve
bunun için zorlanıyorsanız arkadaşlar, kime ne söyleme hakkınız var?

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle, geçtiğimiz hafta sonunu meşgul eden bir konuyu da sizlerle
paylaşmak istiyorum. Bir gazetede açıklandı, 2004’teki Millî Güvenlik Kurulu kararı bir cemaati
bitirmeyi hedef almış ve başta Başbakan dâhil bakanların imzaladığı bir karar olarak ortaya çıktı.
Hemen, yandaş basın başta olmak üzere trajikomik bir gayretkeşlik sergilenmeye başlandı.
“İmzaladık, imzaladık ama sorun bakalım niye imzaladık.” demeye başladılar âdeta milletin aklıyla,
milletin hafızasıyla alay edercesine. Sayın Kasımpaşalı delikanlı Başbakanımız, her konuda
“Yaptıysam ben yaptım, yaptığımın arkasındayım.” demeyi ve bazen anlamsız inatları ile sertliği bir
siyasi üslup olarak siyasi literatüre kazandıran Sayın Erdoğan suspus oldu, köşesine çekildi. Bu tür
durumlarda âdeta kadrolu dublör vazifesi gören, sıradan olmayan bakanlar hemen devreye girdiler.
Bu nasıl bir tabirse “sıradan olmayan”! Tabii, hemen sormak lazım, peki, sıradan vekiller kim?
Herhâlde AKP Grubunun çoğunluğunu kastediyor. Çıktılar ortaya, aldılar sazı ellerine ve “Efendim,
o tarihte askerî vesayet vardı.” Yani şu demek bu sözün anlamı: “O tarihte biz sadece iktidardık ama
muktedir değildik.” Nitekim, dün eski Millî Eğitim Bakanı Sayın Dinçer “28 Şubatın etkileri devam
ediyordu yani imzalamasaydık da ne yapacaktık?” gibi bir cevap verdi.

Evet, sırası gelmişken sormak lazım. Yıllarca, 57’nci Hükûmet de dâhil önceki hükûmetleri
askerî vesayete boyun eğmekle suçlayan vitrin kabadayıları, “2004’te de askerî vesayet var ise o
dönemde hayli hayli vardı.” niye diyemediniz? Sürekli kara çaldınız, çamur attınız. O dönemde
verilen kıymetli çabaları dahi, bırakın takdir etmeyi, göz ardı ettiniz. Kaldı ki 57’nci Hükûmet
zamanında böyle bir karar Hükûmetin duruşuyla kurul gündemine getirilemedi bile. Üstelik 28
Şubatın hararetinin daha çok hissedildiği günlerden bahsediyorum. “Dün muktedir değildim.”
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deniyorsa yine soruyorum: Bugün “muktedir” olduğunuzu söylerken 2004 kararlarını bugün neden
uygulamaya soktunuz? “Dün öyleydi, bugün böyle” derken yoksa -kusura bakmayın- bitimiz yeni
kanlandı mı demek istiyorsunuz?

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Tamamen öyle diyorlar.
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) – Bu millet size üç dönemdir çuval çuval oy verdi ve hâlâ

muktedir değilsiniz. Bu, çoğulcu demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek karar üzerine
yaptığınız tevillere, yorumlara “Zırva tevil götürmez.” demekten başka bir şey gelmiyor elimden.
Aldatma ve kandırma partisi demokrasi dersinden sınıfta kalmıştır ve karnesini millet doldurmaktadır.
Bu karne 30 Martta mutlaka elinize verilecektir.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Korkmaz.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinin lehinde İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Doğan

Kubat.
Buyurunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım;

grup önerimizin lehinde görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce
heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, önerimizde, malum, kamuoyunda “tam gün yasası” olarak bilinen 480 ve
480’e 1’inci Ek sıra sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasarısı ile Güney Afrika’yla ilgili bir uluslararası sözleşmenin bugün gündeme alınarak
görüşmelerine başlanılması önerilmektedir.

26 Haziranda komisyonca karara bağlanıp Meclise sevk edilmişti 480 sıra sayılı tasarı. Ancak,
komisyon 19 Kasımda bu tasarıyı daha da iyi, olgun hâle getirebilmek için geri çekerek, sektörün
temsilcileriyle çok geniş katılımlı istişareler neticesinde yaptığı çalışmalar sonucu hazırladığı raporu
bugün yüce Mecliste görüşülmekte olan 480’e 1’inci Ek sıra sayılı Tasarı olarak önümüze gönderdi.
Bu tasarı, gerçekten, üniversitede özellikle bu konuyla ilgili beklentisi olan üniversite hocalarımızı
ilgilendirmekte.

Yine, iş yeri hekimliğiyle ilgili genişletme, serbestleşme… Eskiden sadece iş yeri hekimliği
sertifikası olanlar iş yeri hekimi olabilecekken şimdi bütün doktorlarımıza böyle bir imkân sağlanarak
işçi sağlığı açısından da önemli bir imkân getirilmektedir. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesinin de,
bildiğiniz üzere, 663 sayılı KHK’yi iptali neticesinde doğan hukuki boşluğun da doldurulması ihtiyacı
hasıl olduğundan bu tasarı esasen bunlara cevap verici nitelikte olgunlaştırılmış ve bütün
kamuoyunun, ilgili kişi ve kuruluşların da görüşleriyle bugünkü hâlini almış olan bir tasarıdır. Bu
tasarı iki bölüm hâlinde temel kanun olarak görüşülecektir, toplam 56 madde. İnşallah, bugün
önerimiz kabul edilirse görüşmelerine başlayıp perşembe gününe kadar bitirmeyi planlıyoruz. Ancak,
önerimizde cuma günü de yüce Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesi, bitirilememesi
durumunda da yine pazartesi günü de çalışmalarına devam etmesi önerilmektedir.

Ben önerimize desteklerinizi bekliyor, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kubat.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Hatay Milletvekili Sayın Mevlüt Dudu.
Buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

– 475 –

murat 183–186

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013 O: 2



MEVLÜT DUDU (Hatay) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla
selamlıyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisinin gündemle ilgili grup önerisi üzerinde söz almış bulunuyorum.
Ancak, bugün, ülkemizin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan Suriye krizi konusunda
gündemle ilgili herhangi bir öneri olmamasını da anlayamadığımı ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, Suriye krizinin başladığı günden beri gerek yazılı soru önergeleri gerekse
bu yüce kürsüden yaptığım konuşmalarla Suriye konusunda hem sizleri hem de Hükûmeti defalarca
uyardım. Basın açıklamalarıyla, Hatay'ın Suriye sınırı boyunca yaptığım inceleme ve gözlemlerle
uyarılarımı sürdürdüm. Sizlere ve Hükûmete yaptığım tüm uyarıları kamuoyumuzla paylaşarak
vatandaşlarımızı da bilgilendirdim.

Değerli milletvekilleri, Suriye konusunda bugüne kadar 50’nin üzerinde yazılı soru önergesi
verdim. Gerek Başbakan gerekse soru sorduğum bakanlar sorularımı ciddiye alıp gereğince
cevaplamadılar. Bütün sorularım deve kuşu misali kafalar kuma gömülerek cevaplandı ya da hiç
cevaplanmadı. On bir yıldır ülkemizi yöneten AKP iktidarının ve o iktidarın kayıtsız şartsız tek adamı
Başbakan Erdoğan’ın bu konuşmamı da ciddiye almayacağını biliyorum. Ne yaparsanız yapın,
istediğiniz kadar reddedin, istediğiniz kadar gerçeklerden kaçmaya çalışın, istediğiniz kadar kendi
yüreğinizi, aklınızı yok sayarak Başbakanın iki dudağı arasından çıkan emirleri uygulayın, hiçbir
zaman gerçeklerden kaçamayacaksınız, kaçamazsınız. Siz gerçeklerden kaçtıkça, kaçmaya çalıştıkça
bu ülkenin başına örülen çoraplar sizlerin başına örülecektir.

Değerli milletvekilleri, sizlere bazı yazılı soru önergelerimi hatırlatmak istiyorum. Suriye
konusunda ilk önergem 15 Mart 2012 tarihli. “Hatay’da Suriyeli üst düzey askerî ve sivil bürokratlar
ne yapıyor?” diye sordum. Bugün bütün dünya ne yaptıklarını biliyor.

Suriye konusunda ikinci önergemin tarihi 26 Haziran 2012. “Hatay’da sınır nöbetleri neden
kaldırıldı?” diye sordum. Bugün nöbetlerin eli kanlı, kafa kesen, insanlıktan nasibini hiç almamış
katillerin Suriye’ye rahat giriş çıkış yapmaları için kaldırıldığını bilmeyen var mı?

Suriye konusunda üçüncü önergemin tarihi 13 Ağustos 2012. Bu önergemde El Nusra’yı ve
Hatay’ın El Nusra’nın merkezi olup olmadığını sordum. Şimdi tekrar soruyorum, özellikle iktidar
partisinin milletvekillerine soruyorum: Aranızda bu gerçekleri hanginiz reddedebilir? Suriyeli
çocukların, gençlerin eğitimlerini de 2013’ün Eylül ayında sordum. Bu çocukların ne idiği belirsiz
kişilere teslim edilmesine sizler göz yummadınız mı? Züheriye Okul Lisesi ya da liseleri de yalan mı?
Tek tek önergelerime burada zaman yetmez. Bazı sorularımı buradan yeniden soruyorum: Apaydın
Kampı da mı yalan? Apaydın Kampı’ndan gidip savaşıp gelenler de mi yalan? VIP salonlarından
-havaalanlarının VIP salonlarını kastediyorum- gidip savaşıp gelen sakallı ve bıyıksızlar kimler?
Ambulansların silah götürüp yaralı getirdiği mi yalan? Hatay’da yakalanan silahlar ve patlayıcılar mı
yalan olan? Adana’da Suriyeli muhaliflerde yakalanan sarin gazı da mı yalan? Akçakale’de Suriye
tarafından gelen mermilerle ölen ve yaralanan vatandaşlarımız ile emniyet mensuplarımız da mı yalan?
Cilvegözü’nde patlayan bomba ve ölen insanlarımız da mı yalan? 7 Mayıs 2013 tarihinde verdiğim
önergede -sorduğum- “Hatay ili ile Suriye’yi ayıran sınır boyunca hiçbir bir önlem bulunmamaktadır.
Ülkemizin ve insanlarımızın korunması adına bu büyük sıkıntılara yol açan durumun giderilmesi ve
sınır denetiminin sağlanması için Hükûmet ne yapıyor?” demiştim. Bu sorudan dört gün sonra
Reyhanlı’da patlayan bombalar da mı yalan? Bu bombalar sonucu ölen 53 can da mı yalan?

Bilmeden, düşünmeden, aklını hiç kullanmadan tek otorite Başbakan Erdoğan’ın direktiflerine
uyarak hareket eden AKP milletvekilleri, sizlere sesleniyorum: Yaşanan gerçekler ortada, yalan olan
kendi iradelerini kullanamayanlardır, yalan olan akılları ve kalpleriyle oyları bir olmayanlardır.
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Değerli milletvekilleri, doğrudan yana olanlara sözüm yok ama yanlıştan yana olanlara, kafasını
kuma gömenlere bir çift sözüm var. Tarih her zaman yanlışları yok etmiş, doğruları ortaya koymuştur.
Tıpkı biraz önce “Yalan mı?” diye sorduğum gerçekler gibi.

Değerli milletvekilleri, insanlık, tarih ve hukuk daima yalandan yana olanların yakalarında
olacaktır. İnsanlık, tarih ve hukuk üzerlerine kan bulaşanları hiç unutmayacaktır. Reyhanlı’da,
Cilvegözü’de, Akçakale’de üzerlerine, ellerine kan bulaşanlar bu kanlardan gerçeklerden kaçarak
kurtulamayacaklardır. Bu iktidar ve destekçileri Hataylıları birbirine düşürmek için tezgâhlamaya
çalıştıkları oyunların hesabını vermekten kaçamayacaklardır. Akıl ve vicdandan yoksun olanlar,
gerçekleri saklamaya çalışanlar, kafalarını kuma gömenler, kendi aklını kullanmayan, kendi iradesiyle
hareket etmeyenler ülkemizin savaş suçlusu konumuna düşmesi hâlinde bu utançtan kurtulamayacak
ve bu utancın karasından sokağa çıkamayacaklardır. Ellerinizdeki ve üzerinizdeki kanın, saklamaya
çalıştığınız gerçeklerin tarih, insanlık ve hukuk önünde mutlaka hesabını vereceksiniz.

Değerli milletvekilleri, daha geçen hafta İskenderun’da bir vatandaşımız Suriyeliler tarafından
öldürüldü. Bu cinayet geçen hafta işlendi. Hastanede çıkan küçük bir tartışma -devlet hastanesinde-
çok daha büyüdü ve bu vatandaşımız en az 6-7 Suriye vatandaşı tarafından kaçırılarak bir evde
işkenceyle, kafasına çekiçle vurularak öldürüldü. Katillerin bir kısmı yakalandı, bir kısmı, birisi daha
doğrusu, Suriye’den alınarak getirildi. Bu nasıl oldu? Kim getirdi? Nasıl getirdi? Bu çok önemli bir
sorudur ve bunun cevabının yetkililer tarafından mutlaka verilmesini bekliyoruz.

Bayır’da öldürülen Türkmenlerin katillerine kim silah veriyor? Suriye’nin Bayır-Bucak bölgesi
Hatay’a hemen komşu bir bölgedir. Bu bölgede Türkmen soydaşlarımız yaşarlar ve bunların
akrabalarının büyük bölümü de Hatay’da yaşamaktadır. Şimdi, sizin, daha doğrusu, AKP iktidarının
besleyip büyüttüğü, ellerine silah verdiği, Suriye’ye gönderdiği katiller Bayır bölgesinde bu
Türkmenleri katlediyor.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Eski katille de fotoğraf çektiren sizlersiniz.
MEVLÜT DUDU (Devamla) – Bayır bölgesinde bir insanlık dramı yaşanıyor, neden kimsenin

sesi çıkmıyor? Suriye’de işlenen her insanlık suçuna karşı sesini yükselten Sayın Başbakan, orada
Türkmenlerin öldürülmesi konusunda neden tek kelime söylemiyor, bunun cevabını da merak
ediyorum değerli milletvekilleri.

Bugün yine gazetelerde yer alan bir haber: Bir MİT raporu basın organlarımız tarafından
yayınlandı. Suriye’de “Türkiye için tehlikelidir.” denilen 47 cihatçı grubun faaliyet gösterdiği ve
bunların birileri tarafından desteklendiği söyleniyor, MİT tarafından söyleniyor bu. Bu gruplardan bir
tanesinin 10 tane bomba yüklü aracı hazırladığı ve en kısa zamanda Türkiye’ye sızdırarak Türkiye'nin
herhangi bir yerinde patlatmak için çareler aradığı yine bu raporda yer alan ayrıntılardan bir tanesi.

Değerli arkadaşlarım, bunların ellerine silahı kim veriyor? Ceplerine parayı kim koyuyor? Bu
soruların cevabını en iyi Sayın Başbakan biliyor.

Doğrulardan hiçbir zaman kaçamayacaksınız, yakanızı bu hesabı vermekten kurtaramayacaksınız.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Dudu.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul

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

okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
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VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
D) ÖNERGELER
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (2/239) esas numaralı 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu

Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/130)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(2/239) esas numaralı Kanun Teklifi’m kırk beş gün içerisinde komisyonda görüşülmediğinden,

İç Tüzük’ün 37’nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını
saygılarımla arz ederim.

Ensar Öğüt
Ardahan

BAŞKAN – Teklif sahibi Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt, buyurunuz. (CHP sıralarından
alkışlar)

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 3194 sayılı İmar Kanunu’nda
bir düzenleme yapılmasıyla ilgili vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz aldım. Hepinizi
saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, İmar Kanunu’nda cami, mescit, sinagog, kilise, havraya yer ayrılırken
cemevlerine yer ayrılmıyor. Cemevlerine de İmar Kanunu’nda ve projelerde, planlarda yer
ayrılabilmesi için -Avrupa Birliğinin ilerleme raporlarında var- Türkiye’de barış ve kardeşliğin
sağlanması için, Türkiye’de bulunan 20 milyona yakın Alevi yurttaşımızın özgürce ibadet
yapabilmesi için burada bir kanun teklifimiz var. AKP’yi bu kanun teklifine oy vermeye davet
ediyorum ve diyorum ki: Burada AKP’nin kanun teklifine “evet” demesi bir aydınlık ve… Diyorlar
ya: “Açılım yapıyoruz.” Alevi açılımı samimiyetini burada göreceğiz.

Değerli arkadaşlar, Türkiye’de 2 bine yakın cemevi var. Bu cemevleri kaçak yapılmış ve insanlar
orada özgürce kendi ibadetlerini yapıyorlar, doğru dürüst ruhsat alamıyorlar. Bu anlamda, belediye
planlarında plan işlenirken cemevlerinin de konulması gerekmektedir. Cemevlerine planda yer
konulmadığı takdirde, bu 20 milyon insanın özgürce ibadetini yapmadığının bir gerçeği olacaktır.
Kürtler kendi haklarını alabilmek için dağa çıktı. Alevilerin, Çerkezlerin, Türkiye’de yaşayan diğer
etnik yapıdaki insanların dağa mı çıkması gerekir haklarını alabilmesi için? Burada, yüce
Parlamentoda bir yasa çıkartalım ve cemevlerinde insanlar özgürce ibadetlerini yapsınlar.

Değerli arkadaşlar, bu anlamda bir de kul hakkı var. Kul hakkı… Maalesef 20 milyona yakın
Alevi yurttaşımız, Caferi yurttaşımız vergi veriyor, bu vergilerin parasını Sünni vatandaşlarımıza
ödüyoruz. Bu, bir kul hakkıdır. Şimdi, Caferiler ve Aleviler -20 milyon civarında insan- vergi ödüyor,
bu vergiden geçen sene 4 trilyon 604 milyar 649 milyon Türk lirası Diyanet İşleri Başkanlığına devlet
bütçesinden para ödenmiş ve tamamen Sünni vatandaşlarımıza hizmete gitmiş.

Şimdi, burada bir kul hakkı var. Kul hakkı şudur: Alevilerin ve Caferilerin kul hakkını biz Sünniler
yiyoruz, ben bunu kabul etmiyorum ve diyorum ki: Yüce Meclis bu olayı kapatsın ve bunu lütfen…

Bakın, bazı milletvekilleri dinleme nezaketinde bile bulunamıyorlar, bulunmuyorlar. Nedense
işte AKP’li bazı arkadaşlar koltuklarını bile ters çevirmişler yani bu kadar hassas bir konumda yani
Kürtler gibi eline silah alsın, dağa çıksın, dağda mı haklarını arasınlar arkadaşlar? Böyle bir zulüm
olabilir mi? Niye bunu yapmıyorsunuz?

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Nereye davet ediyorsun ya Ensar Öğüt? Hakka davet et ya!
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ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Peki, bu ülkede yaşayan Çerkezlerin Gürcülerin, Arapların,
Lazların, Kürtlerin ve diğer halkların kardeşçe, barış içinde yaşayabilmesi için niye hakları
verilmiyor? Yani bugün bu ülkede bir Çerkez Ethem gerçeği varsa Çerkez Ethem’in mezarı niye
Ürdün’de kalıyor? Bana göre Çerkez Ethem Kurtuluş Savaşı’nda en büyük Kuvayımilliye hareketini
kurmuş, 5 bin kişilik atlı Kuvayımilliye hareketiyle Anzavur hareketini bastırmış, Düzce
ayaklanmasını bastırmış, Yozgat ayaklanmasını bastırmış, Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’e çok önemli
katkı sunmuş ve Büyük Millet Meclisinde de büyük bir katkı sunmuştur. Böyle değerlerin
mezarlarının Amman’da değil, Ürdün’de değil, Türkiye’de olması gerekir. Çerkez Ethem bugün bir
halk kahramanıdır. Ahmet Kaya’nın mezarı Türkiye’ye gelmelidir, Yılmaz Güney’in mezarı
Türkiye’ye gelmelidir, Nazım Hikmet’in mezarı Türkiye’ye gelmelidir. Mehmet Akif Ersoy
Türkiye'nin dışına gitmiş, Mısır’da yıllarca kalmış, itibarının iade edilmesi gerekir.

Türkiye’de halkların kardeşliği, barış içerisinde yaşayabilmesi için Alevilerin, Caferilerin
haklarının verilmesi ve bu kanun teklifinin kabul edilmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.
(CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öğüt.
İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal.
Buyurun.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; çıkarken “Çantada ne

var…” Tabii, AKP’li arkadaşlarımız Baransu’nun valizinden çok korkuyorlar. Evet, artık, gerçekten
korkuyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Yani onun için, çantalardan korkuyorsunuz, artık bundan
sonra bunu gayet rahat… Korkularınızın ecele hiçbir faydası yok değerli milletvekilleri.

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bülent Arınç Bakanlar Kurulu kararında açıklarken
Millî Güvenlik Kurulu kararlarının bir devlet sırrı olduğunu, bu Millî Güvenlik Kurulu kararını
yayımlayan gazetelerin suç işlediklerini, cumhuriyet savcılarını göreve davet ettiğini, âdeta basının
tehdit, baskı unsurunu kullanarak yani âdeta bundan sonra bizim çanta taşıyanlar, valiz taşıyanlar,
belge, bilgimiz olanlar yani kirli ilişkilerini kim açıklarsa bunu bir tehdit olarak savcıları göreve
davet ettiklerini kamuoyuna açıkladılar.

Değerli milletvekilleri, bazı kelimeler var ki bu kelimeler silahlardan daha güçlüdür. Yani
toplumları susturmak, konuşturmamak ve baskı altına almak bu bir kavramdı, bunu yapmaya çalışıyor
siyasal iktidar. Peki, Anayasa’mızda ne diyor? “Basın sansür edilemez.” deniliyor. Sansürün
yasaklanmasının gerekçesi nedir esasen? Bu anlamda, kurumların ve yasaların sorgulanmasında
herhangi bir kirli ilişki içerisinde olan insanların en azından basının kamuoyunu bilgilendirme,
kamuoyunun bunu öğrenmesi için sağlanan bir hükümdür bu.

Peki, sonuç itibarıyla ne olması gerekir? Tabii, burada, konuşma özgürlüğünden, yazma
özgürlüğünden siyasal iktidarın hiçbir zaman korkmaması lazım. Basının bu şekilde sansür edilmesi,
haberleri yapmasının engellenmesi, bu, aynı zamanda vatandaşımızın öğrenme ve bilgilenme
hakkının da kısıtlanması anlamına gelir. Haberleri yapanlar, yazanlar, çizenler ya siyasal iktidarın
ceza baskısı tehdidi altında veyahut da tazminat davasıyla karşı karşıya veyahut da cezaevlerinde
son nefesi almakta. Onun için, siyasal iktidarın öncelikle düşünce ve isteğini, iradesini açıklamak
isteyen insanlara bu baskıyı kurdurtmaması lazım. Voltaire’in çok güzel bir sözü var: “Ben sizin gibi
düşünmüyorum ancak sizin düşüncenizi açıklamak için gerekiyorsa canımı vermeye hazırım.” der.
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Onun için, tabii ki devlet yönetiminin amacı özgürlüktür, devlet yönetiminin amacı baskı, korkutma,
sindirme olmamalıdır ama gelinen bu durumda, evet, kamu kurumlarının tamamında, her tarafında
âdeta bir sindirme vardır, bir baskı vardır.

Netice itibarıyla, biz nasıl demokratik hukuk devletlerinde diyoruz ki “Efendim, kuvvetler
ayrılığı vardır: Yasama, yürütme, yargı; basın da dördüncü kuvvettir”. Basının olmadığı bir yerde,
kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde, güvencelerin olmadığı yerde, ta 1789 Fransız İhtilali’nde o
dönem İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 17’nci maddesinde şunu söyler: “Kuvvetler ayrılığının olmadığı
yerde anayasa yoktur.” Âdeta, şu aşamada yürütme bu tüm kuvvetler ayrılığının hepsini ele geçirmiş
durumda; âdeta, toplumun her kesimi abluka altına alınmış durumda.

Netice itibarıyla, siyasal iktidarın toplumun her tarafında bu uygulamış olduğu baskıdan
vazgeçmesi lazım. Aslında, şunu söylemesi lazım: “Buyurun, eğer valizlerinizde ne varsa bunların
hepsini çıkarın.” Peki, Millî Güvenlik Kurulunun kararları sırdır, sizin devlet terörü yani terörist
olarak nitelendirdiğiniz Genelkurmay Başkanını Anayasa’nın 117’nci maddesi uyarınca siz
seçmediniz mi? Eğer, o insan teröristse bunu seçenler de terörist değil mi o zaman?

İHSAN ŞENER (Ordu) – Seçim yok, seçimle gelmiyor.
MAHMUT TANAL (Devamla) – Anayasa’nın 117’nci maddesi açık ve net.
Peki, siz Millî Güvenlik Kurulunun kararlarının hepsini onunla birlikte almadınız mı? Peki,

bunları onunla birlikte alıyorsunuz, bu suç değil; vatandaşın öğrenme, bilgilenme hakkı nerede suç
olacak?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MAHMUT TANAL (Devamla) – Demokratik olan ülkelerde asıl olan özgürlüktür, bunun baskı

altına alınmaması lazım.
Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tanal.
Teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji

Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/694)
(S. Sayısı: 397) (x)

BAŞKAN – Gündemin “Oylaması Yapılacak İşler” kısmında yer alan Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın açık oylamasına
başlıyoruz.

Daha önce açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması kabul edilmişti.
Oylama için üç dakika süre vereceğim.
Oylama işlemini başlatıyorum.
(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

(x) 397 S.Sayılı Basmayazı 28.11.2013 tarihli 23. Birleşim Tutanağına eklidir.
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BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı : 234
Kabul : 233
Çekimser : 1 (x)

Kâtip Üye Kâtip Üye
Muhammet Bilal Macit Muhammet Rıza Yalçınkaya

İstanbul Bartın”
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
Birleşime bir saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.14

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.16

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER
KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24’üncü Birleşiminin
Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve
gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

1'inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam
edeceğiz.

2.- 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 Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet

Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu

Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)
BAŞKAN – Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
3'üncü sıraya alınan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile
Mersin Milletvekili Sayın Aytuğ Atıcı ve 16 Milletvekilinin; Üniversite Öğretim Elemanları ile Sağlık
Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çalışan Personelin Tam Süre Çalışmasına ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut
Tanal’ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal ve Sayın Mustafa Sezgin
Tanrıkulu’nun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Tokat Milletvekili Sayın Orhan Düzgün’ün; Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal’ın; Tababet
ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.
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4.- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Mersin Milletvekili Aytuğ
Atıcı ve 16 Milletvekilinin; Üniversite Öğretim Elemanları ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık
Hizmetleri Sınıfında Çalışan Personelin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve
Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Tababet ve Şuabatı San’atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler Komisyonu Raporu (1/791, 2/159, 2/401, 2/592, 2/769, 2/1049) (S. Sayısı: 480 ve 480’e 1’inci Ek) (x)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.
Hükûmet? Burada.
Komisyon raporu 480 ve 480’e 1’inci ek sıra sayıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasarı İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında

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

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Muş Milletvekili
Sayın Demir Çelik.

Buyurun.
BDP GRUBU ADINA DEMİR ÇELİK (Muş) – Sayın Başkan, çok saygıdeğer milletvekili

arkadaşlarım; hepinizi şahsım ve partim adına saygı ve sevgiyle selamlayarak iyi akşamlar dileklerimi
iletiyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kasım ayının son günlerinde bir önceki uygulamaların
benzeri olan bir gece baskını misali bu kanun teklifi alelacele ve hiçbir ön hazırlık çalışması
yapılmadan komisyonumuzun gündemine getirildi. O gün de gündemimizde söz konusu olan ilgili
tasarıyı konuşmaya, tartışmaya gelen sivil toplum örgütü, demokratik kitle örgütlerinin tümü ve aynı
zamanda siyasi partilerden muhalif konumda bulunan bizler de bu yasanın hem idari ve siyasi
anlamda hem sosyal ve kültürel yaklaşımlarımız itibarıyla eleştirilerimizi dile getirmiştik. O gün de
görülmüştü ki, her şeyden önce, bu yasadan beklenen meramın, hasta başta olmak üzere, sağlık
çalışanlarının memnuniyeti esasına dayanması gerekirken, bu yönüyle de memnuniyeti açığa çıkaran
bir ortaklaşma zihniyetini esas alması gerekirken farklı, merkeziyetçi bir yaklaşım ve anlayışla bu
kanun birdenbire komisyona, komisyondan da Genel Kurula gelmiş bulunmaktadır.

O gün Tabipler Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Eczacılar Birliği ve hemşireler dernekleri adına gelen
arkadaşlarım da ifade etmişlerdi. Söz konusu tasarı, komisyon toplantısına davetin çıktığı bir gün öncesinde,
yirmi dört saat öncesinde ilgili tasarı kendilerine aktarılmıştı. Yoğunlaşabilmelerine, eleştirilerini, önerilerini
açığa çıkarabilmelerine fırsat vermeden alelacele çağrılan bu arkadaşlarımız, orada her şeye rağmen de işi
yokuşa sürmemek, olumlu katkılarını da esirgememe adına gerekli önerilerini, eleştirilerini yaptılar.

Biz de Barış ve Demokrasi Partisi olarak, hem usulde hem de esasta yapılan bu yanlış
yaklaşımlardan hareketle, sorunun, yasa değişikliğinden beklenen amacın ve ihtiyacın karşılanmasına
yetmeyeceği eleştirisinde bulunduk. Her şeyden önce, günümüz demokrasisi diyaloğa açık olmayı,

(x) 480 ve 480’e 1’inci Ek S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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nitelikli, saygın müzakereyi esas alan, bu manada da her türlü ilişkinin ilgili tarafların aleniyet usulüne
ve esasına bağlı olarak sorunu enine boyuna tartıştıkları, ortaklaştıkları bir sürece fırsat vermek, o
sürecin içerisinde varılacak olan bir ortak kararı ve o ortak kararın iradesi arkasında da kalmak,
olması gerekendi.

Bütün bu süreçler yaşanmadı, yaşanmıyor. Gerek Sağlıkta Dönüşüm Yasası’nda gerekse
tartışacağımız 480 sıra sayılı sağlıktaki ilgili yasal değişiklikler bu manada eksik kalmıştır,
demokratik olmaktan uzak kalmıştır. Antidemokratik uygulamalarla sayısal çokluğa ve çoğunluğa
bağlı olarak iktidar partisi bu gündemi geçirmenin arayışı içerisindedir.

Bu ve benzeri yasalar doksan yıllık cumhuriyet tarihimizde çokça geçirildi, geçiriliyor. Doksan
yıl boyunca, AKP iktidarları öncesinde, onlarca kez “Sağlığa neşter vuracağım. Radikal
değişikliklerle sorunu çözeceğim.” iddiasında bulunan hükûmetler nasıl ki sorunu çözemediyse,
kangrenleşmenin önüne geçemedilerse AKP iktidarı da on bir yıllık iktidarı döneminde başta sağlık
olmak üzere, el attığı, “Çözeceğim.” iddiasında bulunup çözümsüzlükteki ısrarını ortaya çıkardığı bir
kaosu yaşatmaktadır Türkiye halklarına, Türkiye’nin 70 milyon insanına. Buradan şu söylenebilir:
Peki, niçin yapılmaktadır bütün bu olup bitenler? Yani, on bir yıldır iktidarda olan bir siyasal iktidarın
alternatif üretemememizden kaynaklı bir oldubittiyle toplumu ve toplumun gündemini işgal etme
hakkını kendisinde görüyor olması her şeyden önce demokrasiyle bağdaşır ve barışık olmadığının
altını çizmek gerekiyor ama buna rağmen de onları da doğruya davet etmek görevimizin gereği
olduğundan hareketle de biz bu kürsüden buna dair düşüncelerimizi, eleştirilerimizi de söylemeye
devam edeceğiz. Sayın Bakanım, bu manada da sizin soruna olan duyarlılığınız bilinciyle bu
eleştirilerimizin dikkate alınması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum.

Evet, doksan yıl boyuncu ulus üniter devletin o katı, merkeziyetçi, hiyerarşik ilişkisiyle soruna
yaklaştığımız için, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamaktan öte, dar, elitist siyasetin öngördüğü bir
kısım ihtiyaçları karşılama anlayışı ve acelesiyle hareket ettiğimiz için Meclis asli görevini yapmıyor.
Özgürlükleri, demokrasiyi, ortaklaşmayı, diyaloğu, müzakereyi ve barışı esas alan bir algıdan çok,
günü kurtaran bir kısım palyatif çözümlerle gündemi işgal etmeye devam ediyoruz. Buna hakkımız
da yok, buna lüksümüz de yok.

Evet, sağlık önemlidir. Sağlık, bireyin olduğu kadar toplumun da en temel ihtiyaçlarından biridir,
biz bunu yadsımıyoruz. Sağlık, bu manada açığa çıkan toplumsal dinamiklerin yeni ihtiyaçlarının
karşılanması adına her gün ve her gün yeniden değişmek zorunda olan bir kısım ihtiyaçlarla bizi
karşı karşıya bırakabilir ama bu ihtiyaçlar hastanın, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılama
esasına göre mi olacak, yoksa küresel emperyal güçlerin neoliberal politikalarının, onların ulusal
ölçekte ülke nezdindeki uzantıları olan bir kısım finans kurumlarının, bir kısım tekellerin, tröstlerin
çıkarlarına dayalı bir ilişki mi olacak? İşte burada karar vermek durumundayız. Eğer sağlık dediğimiz
şey ruhsal ve bedensel olduğu kadar siyasal ve sosyal iyi olma hâliyse burada bireyin olduğu kadar
toplumun da bu iyilik hâllerini esas alan yasal düzenlemeleri yapmak, bu manada da işe meşruiyet
kazandırmak Meclisin görevidir. Biz bu anlayışın yanında ve arkasında oluruz ama söz konusu olan
toplum değilse, toplum esas alınma yerine bir kısım dar çıkar çevrelerinin olanaklarını, imkânlarını
çoğaltmak, büyütmek, palazlandırmak toplum ve toplum ihtiyaçlarını hiçleştirmekse buna da karşı
oluruz. Karşı olmak da bizim ötemizde “İnsanım.” diyen herkesin, bu manada da sorumluluk sahibi
olan herkesin görevi olması gerekiyor. Bu yönüyle de evet, doksan yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihi
böylesi birçok değişikliklere, kanun tekliflerine sahne olmuştur, şahitlik yapmıştır, benzeri
uygulamalar da devam edecektir. 1945 İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya yaşanan savaşın siyasal
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ve sosyal travmalarını tedavi etmek, rehabilite etmek, iyileştirmek adına sosyal devlet politikalarının
gereği olarak bir sosyalizasyona evrildi. Bu sosyalizasyon toplumun temel ihtiyaçlarının meşru
zeminde karşılanmasına fırsat vermiş olmasıyla birlikte 1970-1975'lerde neoliberal politikaların
babası olan Reagan’dan başlayıp Mrs. Thatcher’e, oradan da küresel emperyal güçlerin o dönemin
iktidarlarından bugüne devam eden bir anti sosyal, toplum dışı hegemonik ve hiyerarşik ilişkilerin
ihtiyaçlarını esas alan bir algıya doğru da hızla dünyamız, küresel geleceğimiz evrilmektedir. Bunu
görmekte yarar var. Bu manada da son otuz yıl, son kırk yıllık geçmişe baktığımızda sağlık da pazarda
alınıp satılan bir mala, bir metaya dönüştürülmüştür. Toplumun ihtiyacını karşılamaktan çok
piyasalaştırılmıştır, ticarileştirilmiştir, taşeronlaştırılmıştır. Bu özellikleriyle iyilik hâllerine hizmet
eden, iyilik hâllerini pekiştiren bir algı yerine mevcut hegemonik gücün büyümesine, palazlanmasına
yol açarken birey ve toplum da buradan olumsuz manada nasibini almaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; o yönüyle, Türkiye bu neoliberal politikaların etki alanına
1980’lerden bu yana, özellikle de 12 Eylül 1980 askerî darbesiyle hızla hazırlandı, hâlâ da bu hazırlık
bitmiş tükenmiş değil. Buna dair de AKP iktidarı son on bir yıldır bu neoliberal küresel emperyalin
Türkiye ve bölgesel uzantısı pozisyonundan da kendini sıyırabilmiş, kurtarabilmiş değil; aksine, buna
hizmet eden, çok da hevesli olduğu aşikâr olan bir kısım uygulamalara da her gün ama her gün imza
atmaktadır. Öncelikle bunu görmek lazım, kamu hastaneleri devrinden, özelleştirmenin ürünü olarak
her gün yeniden yanı başımızda, kentlerimizde, caddelerimizde ve alanlarımızda yükselen özel
hastaneler bu manada ticarileştirilmiş sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürmüştür; parayla alınıp
satılan, bu manada da şişirilmiş faturalarla kamusal hizmetin suistimaline yol açacak bir kısım
girişimlere de neden olmuştur. Bu yetmezmiş gibi, Tam Gün Yasası dâhil olmak üzere sağlık
çalışanlarının yıllardır muzdarip olduğu bir kısım sorun ve problemlerini çözme arayışı her gün
yeniden bir gündem oluşturmanın gerekçesi olmaya da devam ediyor.

Bakın, “sağlık” gibi en temel problem, üniversitede akademik kariyerini yürüten hekimlerin var
olan özgünlüklerine, özel koşullarına indirgendiğinde, sağlık, sağlık olmaktan çıkar. Akademisyen
pozisyonunda bulunan hekimlerin bir kısım çıkarlarını esas alan uygulama, toplumu görmekten,
toplum ve toplum ihtiyaçlarını esas almaktan uzak bir durumla bizi karşı karşıya bıraktırır. Evet,
toplumun sağlık ihtiyaçlarının, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi önemlidir, sağlık hizmetinin
karşılanabilmesi önemlidir ama bu hizmet, erişilebilir, nitelikli, parasız ve ana dilde bir sağlık hizmeti
olduğunda anlamlıdır. Siz, sağlık alanında yapacağınız değişiklikleri ve değişimleri, “reform” olarak
adlandırdığınız bu değişimleri bu özelliklerinden azade tuttuğunuzda, sağlık fonksiyonunu yerine
getirmek yerine bu, piyasalaştırılmış, ticarileştirilmiş olana hizmet etmekten öteye gitmeyecektir.

Bu manada da, özellikle toplumun iyilik hâline hizmet edecek sağlık uygulamaları, evet,
ertelenmeden Meclisin gündemine getirilmelidir, ama Meclis, gelip geçici bir kısım palyatif
çözümlerle dar bir kısım kesimin ihtiyaçlarını ve çıkarlarını esas alan zemine ve mekâna da
dönüştürülmemelidir. Esas olan, 76 milyondur, 76 milyonun geleceğidir, çıkarıdır, onun ruhsal,
bedensel, siyasal ve sosyal iyi olma hâlidir. Bizim de yapmamız gereken, üstesinden gelmemiz ve asıl
yüklenmemiz gereken tarihsel rol de buna denk düşen bir iyilik hâli olmalıdır ama getirilmek istenenle
bu algıdan çok, “performans ölçümü” adı altında kalitesiz hizmette öncelikle insanları bir yarışa
teşvik ediyoruz. Kazanacağı paranın büyümesine hizmet edecek ama kendisine müracaat eden
hastanın iyilik hâlini sağlamayan, tedavide gerekli rantabl sonucu sağlamak yerine daha çok hastaya
erişmek, hızla erişebildiği hastalar üzerinden sağladığı bir kısım günlük ve aylık menfaatle de kendi
yaşamını kolaylaştıran bir noktadan işe yaklaşıyoruz. Bu, günahtır, yazıktır. Evet, hekim, tedavinin
olmazsa olmaz asli meslek sahibidir ama söz konusu olan insandır. İnsan sağlığı, hekimin bir kısım
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çıkarlarını sağlamanın aleti ve aracı durumuna dönüştürüldüğünde, insanı nesne hâline getirmiş
oluruz. Hâlbuki özne olan, aktör olan, değişim ve dönüşümün aktörü olan insansa, insanın sağlığı da
herkesten önce bu kamusal görevin kendisi olmalıdır.

Kamu, bu manada, sağlık çalışanlarının -başta hekim olmak üzere- özlük haklarını, sosyal
haklarını iyileştirme görevini hasta üzerinden sağlamak yerine, hastayı kullanarak hasta üzerinden
yarattığı bir kısım rantla bu işi paylaşmaya dönük bir yarışın içerisine koymak yerine –o, zaten
edindiği meslek performansıyla hak kazandığının, kamusal alan tarafından sağlanması gereken bir
durumdur o yönüyle de- performans ölçümü yerine, döner sermayeden alacağı payın büyüklüğü ve
kaygısı yerine… Hekim, belki toplumumuzda en çok ve en uzun süreli mesleki hizmeti gören, bu
mesleki hizmetinden sonra da yaşama aktif olarak en geç katılan bir meslek grubundan olmasının bir
kısım dezavantajlarına sahip olabilir ama onun topluma ve toplum sağlığına kattığı emeği, kaliteyi
düşündüğümüzde de bu geç katılımı esas alan, bu yanıyla da o meslek ve meslek erbabına pozitif
yaklaşan bir algıyla soruna yaklaşmalıyız. Bu manada da toplumun bu iyilik hâllerini hiçleştirmek
yerine, onları güçlü kılan, azami ölçüde de sağlık çalışanlarından –başta hekim olmak üzere-
yararlanan algı olmalıdır.

Bugünün soruna yaklaşımdaki tutarsızlıklarının örneğini, yarın öbür gün gündemimize gelecek
olan 2014 bütçesinde de görmek mümkündür. Bakın, bir ülkede, o ülkenin bütçesinin savaş dışı
kaynaklara harcanıp harcanmadığının en büyük göstergesi bütçelerdir. 2014 bütçesinin yüzde 45’i
mali hizmetlere, Maliye Bakanlığı ve cari harcamalara gitmek üzere düşünülüyor, yüzde 13’ü askerî,
polis başta olmak üzere güvenlik harcamalarına düşünülüyor, ona en yakın rakam, Millî Eğitim
Bakanlığının yüzde 12’si ama iş sağlığa gelince yüzde 4’lük bir baremle birçok bakanlığın, birçok
genel müdürlüğün bütçesinden de geri bir pozisyondadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2014’teki payı yüzde 4 olan sağlık bütçesi harcamaları,
kamu hastaneleriyle halk sağlığı merkezlerinde öngörülen harcamalar bütünüdür. Düşününüz ki,
bugünün psikolojik, sosyal ve siyasal travmalarını enine ve derinliğine yaşayan toplumumuz, bu
yüzde 4’lük payla, demin saydığım iyilik hâllerine nasıl ulaşabilir, nasıl erişebilir, nasıl sağlayabilir?
Öngörülen tedavi harcamaları makul ve insani talepleri nasıl karşılayabilir? Bundan uzak; hâlbuki
gaza, gaz bombalarına, savaş uçaklarına, tanka, topa milyar dolarlarımızı… Biz nasıl ki otuz yıldır
1 trilyon dolarla bu ülkenin geleceğini ve özgürlüklerini gasbedip, yarınlara erteleyip, öteleyen bir
noktada yaklaştıysak, 2014 bütçesi de o zihniyetle hazırlanmıştır. O zihniyetle, özlemini duyduğumuz
onurlu bir barış, özlemini duyduğumuz özgür yarınlar yine ertelenmiştir, ötelenmiştir; demokrasinin
ruhuna ters olan… Bu manada diyalog esas alınmamıştır. Müzakereden yoksunluğun ortaya çıkardığı
benmerkezci anlayış ve yaklaşımlarla da problem, Hükûmetin bizatihi başı olan Sayın Başbakanın
keyfine, keyfî yaklaşımlarına ertelenmiştir. Yazıktır, günahtır. Bu manada da, toplum denilen dinamik
yapının her gün büyüyen ihtiyaçları bizim keyfî yaklaşımlarımızla, bizim bir kısım kendine göreci
yaklaşımlarımızla ötelenmemeli. Toplum dediğiniz şey, bu manada, siyasal ve sosyal iyilik hâline
erişmediğinde kaosun da, krizin de sebebi olabilir. Bu kriz ekonomik olabilir, bu kriz siyasal olabilir.

Sayın Bakan, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bu yönüyle de, evet, Türkiye bir yol
ayrımında. Neoliberal politikalarla, mevcut, var olan toplum dinamikleri esasına dayalı bir ilişkiyi mi
esas alacak, doksan yıldır alışkanlık hâline getirdiği algı ve zihniyetle toplumu görmemede ısrar edip,
topluma rağmen idari, siyasi yaklaşımlarla kendini dayatan; bu yönüyle de katı merkeziyetçi, otoriter
zihniyetiyle kendini yaşatmaya mı çalışacak? Buna karar vermek zorundayız. Bu bir fırsattır, 2014’ün
hemen arifesinde olduğumuz bugünlerde dört ay sonrasında kavuşacağımız yerel yönetimler seçimini
dikkate aldığımızda, öncelikle bölgesel yönetimlerin siyasal özerkliği, yerel yönetimlerin idari, mali
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özerkliğine açık bir ülke ve o ülkenin zihniyetini oluşturan bir siyasal perspektifle soruna
yaklaştığımızda onun içerisinde nitelikli sağlığı da, ana dilde parasız, nitelikli, erişilebilir eğitim
hizmetini de görebiliriz ama buna yaklaşmadığımızda dün olduğu gibi bugün de hep düşman yaratırız,
yarattığımız düşmanın korkuları ve sahip olduğumuz fobilerle, psikolojik bariyerler önünde
toplumdan ürken, kaçan, uzaklaşan bir zihniyetle toplumun dışına iteriz.

Bu yönüyle ülke her şeyiyle hemen, şimdi, ertelenemez bir noktada barışı ve özgürlüğü esas
alan bir yaklaşımla yaklaşmalı diyor, saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çelik.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Aytuğ Atıcı. (CHP sıralarından

alkışlar)
BAŞKAN – Sayın Atıcı, çok şiddetli bir alkış geldi.
AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sağ olsunlar takdir…
SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Hak ediyor Sayın Başkanım.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Az bile Sayın Başkanım, mahcubiyet duyuyoruz Hocamıza karşı.
BAŞKAN – Buyurunuz.
CHP GRUBU ADINA AYTUĞ ATICI (Mersin) – Çok teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 480 sıra sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı

Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı’nın tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubumuz adına söz
almış bulunuyorum. Halkın sağlık hakkının satılık mal olmadığını idrak eden, halkın sağlığını
tehlikeye atma pahasına kâr etmeyi düşünmeyen, sağlık çalışanlarını aşağılamayan, sağlık
emekçilerinin emeklerinin sömürülmesine karşı olan tüm milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.
(CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Bakanım, böylesine önemli bir konu tartışılırken arkanızda bulunan bürokrat
arkadaşlarımın sayısının, AKP milletvekili sayısının yaklaşık 2 katı olduğunu hatırlatmak isterim. Bu
da Hükûmetinizin bu konuya ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Üzülerek bu tabloyu ifade
etmek istedim. (CHP, MHP ve BDP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, bugün yeniden gayrimeşru ve sakat doğurtulmuş 663 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’yi düzeltmek için toplanmış bulunuyoruz. Defalarca düzeltildi, düzeltilmeye
çalışıldı, defalarca eklemeler, çıkarımlar yapıldı, bir türlü olmadı çünkü bu 663 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname zaten gayrimeşru olarak doğmuştu; Meclis açıkken Meclisteki
milletvekillerinin gözlerinin içine baka baka kanun hükmündeki kararnameyi AKP Hükûmeti
çıkarmıştı. Peki, sizce biz bugün bu gayrimeşru yasayı düzeltebilecek miyiz? Cevabımız çok basit:
Hayır, düzeltemeyeceğiz. Çünkü doğuştan sakat olan bir kararnamedir yani bu sakatlığa tıpta kısaca
genetik bir problemdir diyebilirsiniz, artık, çıkan yasaların büyük bir çoğunluğu da böyle.

Bu yasa tasarısı, bu yeni gelen yasa tasarısı, torba yasa veya işte, halkın deyimiyle Tam Gün
Yasası, aynen kabul edilecek olursa inanın bana ruhlarını genel başkanlarına teslim etmiş olan
milletvekilleri bile vicdan azabı çekecekler. Çünkü bu yasa tasarısı sağlık alanında eşitsizlikler
yaratmaktadır, çünkü bu yasa tasarısı tıp ve diş hekimliği fakültelerini gerçekten yok edecek hükümler
içermektedir, bu yasa tasarısı sağlık mesleği mensuplarını birbirine düşman edecek maddeler
içermektedir. Bu maddelerin neler olduğunu konuşmamın içerisinde ve daha sonraki önergelerimizde
sizlerle paylaşmaya çalışacağım.
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Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısı hukuka uygun değildir çünkü Anayasa Mahkemesinin
iptal ettiği pek çok madde, Anayasa dolanılarak tekrar getirilmiştir. Bu yasa tasarısı akla da uygun
değildir. Birazdan sizlere anlatacağım ve bana hak vereceksiniz, bu yasa tasarısı vicdana hiç ama hiç
uygun değildir.

Hükûmet iktidara geldiğinden bu yana, on bir yıldır “sağlıkta dönüşüm” adı altında ithal bir
proje uygulamaktadır. Bu projenin ithal olduğunu önceki Sağlık Bakanı da zaten kabul etmişti ve
kendisine Dünya Bankası tarafından dayatılan bir kitabı tercüme ederek, adım adım Türkiye’de
uygulamaya başlamıştı ve bu tercüme kitabın da biliyorsunuz, başeditörü bir önceki Sağlık
Bakanımızdı. Maalesef, bu proje halk sağlığını iyileştirmek için değil, halkın sağlığı üzerinden ticaret
yapmak üzere kurgulanmış idi. Dünya Bankası ne düşünecek? Elbette ki ticaret düşünecek.

AKP Hükûmeti iktidara geldiği günlerde, sağlık sistemimizde bulunan sorunları çözmek üzere
yola çıkmıştı. Hani her çıkan, sağlıkla çok ilgisi olmayan bazı milletvekili arkadaşlarım çıktığında
“Eskiden sağlık çok mu iyiydi?” diyorlardı ya, biz de “Hayır, iyi değildi, siz düzeltmek üzere oy
aldınız ama daha kötü yaptınız.” diyorduk ya, işte siz yola çıkarken “sağlıkta dönüşüm” dediniz,
bugünlerde tekrar dilinize doladınız, “eğitimde dönüşüm”. Aman sakın, Allah aşkına, eğer eğitimde
dönüşümü de sağlıkta dönüşüme benzetecekseniz hiç dönüştürmeyin daha iyi.

Yola çıkarken -bir diğer sloganınız, “sağlıkta dönüşüm”le beraber- “parasız sağlık” demiştiniz.
On bir yılın sonunda geldiğimiz nokta şu: “Nüfus cüzdanı ile istediğiniz hastanede, istediğiniz doktora
muayene olacaksınız.” dediniz, bu, doğru muydu? Evet, doğruydu, söylediniz. Peki, uygulandı mı?
Kesinlikle hayır. Bir aile hekiminin, yani eskiden sağlık ocağı tabibinin yazdığı reçeteden bile reçete
parası alacak duruma getirdiniz maalesef. Yani hekimler, büyük suçlamalarınıza maruz kalarak,
“Bıçak parası alıyorlar.” dediğiniz hekimler, artık yazdıkları her reçeteden reçete başına Hükûmet
adına para kazandırmaya başlamıştır.

“Her doktora gideceksiniz, yeter ki nüfus cüzdanınız olsun.” dediniz, ancak özel hastaneleri
bugün sadece fark ödeyenlere açtınız. Eğer fark ödemeyen biri var ise kesinlikle buradan
yararlanamıyor. Yani “Paran çıkmazsa canın çıkar.” hesabı bir yol tutturdunuz, gidiyorsunuz. Eğer
bunlar doğru değilse…

Gerçekten süremiz uzun. Anladığım kadarıyla, sizin getirdiğiniz önergeyle, bunun bitimine
kadar, sabaha kadar çalışacağız, yarın çalışacağız, bitmezse cuma… Sayın Bakan bilir, biz çalışmayı
severiz, pazartesi, cumartesi, pazar da…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sağlık Bakanı gitti, “Twitter Bakanı” geldi!
AYTUĞ ATICI (Devamla) – Olabilir. Fark etmez, sonuçta hepsi birbirinin aynı bunların.
Burada, bütün samimiyetimle, bu söylediklerimin aksini söyleyenler var ise çıkar onlarla

konuşuruz.
Değerli arkadaşlarım, on bir yılın sonunda AKP’liler olarak halkın sağlığını unuttunuz, parası

olan kesimlere şirin görünmek için halkın büyük bir çoğunluğunun sorunlarını, yani koruyucu
hekimlik sorunlarını ihmal ettiniz. Bakın, her söylediğimin arkasında mutlaka yaptığınız işin nereye
vardığını size anlatmaya çalışıyorum. Bu nedenlerle, çocuk felci ve kızamık gibi salgın hastalıklar
yeniden hortladı bu memlekette.

Hasta yatağı sayısında Avrupa’da sonuncuyuz. Güzel, madem bunu tespit ettik tedavi edelim,
yatak sayısını artıralım. Yatak sayısını artırmak yerine, şehir hastanesi efsanesiyle halkımızı uyutarak
“Yataklarınızı iyileştiriyoruz.” diye yani “Varın, iyi yataklarda ölün.” der gibi yatakları iyileştirmeye,
odaları iyileştirmeye başladınız ama hekimler çok iyi bilirler ki hastaları odalar, yataklar değil, sağlık
personeli tedavi eder.

– 488 –

murat 228–232

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013 O: 3



Hasta başına düşen hemşire sayısı konusunda iyi miyiz? Değiliz. Hemşire sayısı açısından
Avrupa’nın sonuncusuyuz. Ne yapmamız lazım? Daha nitelikli ve çok sayıda hemşire yetiştirmemiz
lazım. Siz ne yaptınız? Lise mezunu hemşirelerle bu açığı kapatmaya çalıştınız, çalışıyorsunuz. Yani,
teşhis doğru, tedavi yanlış. Doğru teşhis koyuyorsunuz çünkü feryat ediyor halk ama uyguladığınız
tedavi yöntemleri yanlış. Yani, kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz.

Avrupa’da en fazla düşükle biten gebelik bizde, Türkiye’de. Yani, bu çocuklar anne
karnındayken ölüyorlar ve anne karnında ölen çocuklar cinayet sayılmıyor, Başbakan, sezaryeni
“cinayet” olarak tanımlıyor. Hiçbir hekim, hiçbir milletvekili, bu kürsüden veya başka bir yerden,
çıkıp sezaryeni savunmaz, yanlıştır çünkü sezaryen iyi bir şey değildir ama sezaryeni “bir cinayet”
olarak tanımlamak bir tek kelimeyle mümkündür, o da cehalettir. O yüzden, insanlar bilmedikleri
konularda konuşmamalıdırlar.

Avrupa’da en fazla doktora gidenler Türkiye’de. Niye? Bilmiyoruz. Çeşitli sebepleri olabilir.
Her bir vatandaşımız yılda ortalama 8 kere doktora gidiyor. Neden? Acaba AKP vatandaşlarımızı
hastalandırdı mı? Bunun nedeni, ya AKP’nin sağlık politikaları insanları hastalandırdı veya AKP’nin
sağlık politikaları doktorların iyi tedavi etmelerini engelliyor. O yüzden bizde doktora müracaat sayısı
en fazla. Hani diyorsunuz ya “Doktora erişimi kolaylaştırdık.” Hayır, bu, doktora erişimi
kolaylaştırmak değil, bu, çok fazla sayıda insanın doktora giderek hastanelerin çok fazla sayıda para
kazanmalarını sağlamaktır.

En fazla acil servise gidenler yine bizde, yani bütün dünya ortalamasına bakıyoruz, en fazla acile
gidenler yine bizim vatandaşlarımız. Niye acile gidiyorlar biliyor musunuz? Çünkü, sizin yüzünüzden,
polikliniğe giderlerse para ödüyorlar, polikliniğe gittikleri zaman para ödüyorlar. (CHP sıralarından
alkışlar) Para ödedikleri için, gecenin bir yarısını bekliyorlar, acile gidiyorlar. Bunu fark ettiniz, teşhis
koydunuz, “Evet, bunu değiştirmemiz lazım.” dediniz. Akıllı insan ne yapar? “Ya, bu vatandaşlar,
garibanlar gecenin bir yarısı geliyorlar para ödememek için, hiç olmazsa poliklinikteki parayı
kaldırayım.” der. Siz ne yaptınız? Siz acile “yeşil alan” kavramı diye bir kavram getirdiniz. Tam
AKP’ce tam, tam sizin zihniyetinize uygun. Yani dediniz ki: “Çocuğum, eğer karnın ağrıyorsa gel,
bakarım. Eğer apandisitse acil muayene ücreti almam ama gaz sancısıysa acil muayene ücretini alırım.”
Şimdi, vatandaş acile geldiğinde, karın ağrısı apandisitten midir, gaz sancısından mıdır nasıl bilecek?
Ben çocuk profesörüyüm, ben, muayene etmeden, tahlil yapmadan o çocuğun gazı mı var, apandisiti
mi var bilemem. Bilen varsa beri gelsin. Bilemem, ben bilemedim, bilemiyorum. O hâlde, hastayı
kaydedeceğim, muayene edeceğim, tahlil isteyeceğim, gaz sancısı varsa -sizin yüzünüzden- oradaki
yeşil butona tıklayacağım ve vatandaşa hemen muayene ücreti, reçete ücreti, her şey yazılacak. E bu,
Allah’tan reva mı? İşte onun için sizin teşhisleriniz, evet, doğru olabilir ama tedavi etmekte çok ciddi
zorlanıyorsunuz ve yanlış tedaviler uyguladığınız için de bu hasta bir türlü iyileşmiyor.

2013 yılı bütçesi görüşmelerinde “Yeni hasta yatağı yapmak için bütçe olanaklarımız yetersiz.
Bu yüzden de yeni hastaneleri inşaat şirketlerine yaptıracağız, onlardan da biz kiralayacağız.” dediniz,
şu meşhur, şehir efsanesi olan şehir hastaneleri hikâyesi. Yani daha önce ihaleye çıkıp 300-400
milyona yaptırdığınız bir hastane için yılda 100 milyon kira vermek üzere anlaştınız. Kaç yıl? 30 yıl.
Yani siz o kirayla 5 yıl içinde bu hastaneyi yaptırabilecek iken şimdi, 30 yıl süre ile -ki 49 yıldı,
bizim müdahalemizle yeni Sağlık Bakanı bunu 30 yıla indirdi- yılda 100 milyon para ödeyeceksiniz.
E günah, yazık değil mi? Şimdi, bu hastanelere kim gidecek? Fark ödeyemediği için insanlar
gidemeyecekler, fark ücreti ödeyemedikleri için bu hastanelerde tedavi olamayacaklar. Peki, bu
hastaneler nasıl dönecek? Oraya gidemeyen insanların ödediği vergilerle dönecek. Yani “Paran kadar
sağlık.” durumunu, “Paran çıkmazsa canın çıksın.” durumunu siz aldınız, şehir hastanelerine de
getirdiniz. Bu da gerçekten halkımıza yazık.
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Şimdi, bugünkü tasarıya gelelim. Yani bu, 663’ün bir özetiydi neler yaptığınızla ilgili. Şimdi,
bugünkü tasarıyla acaba neleri değiştirmeye çalışacaksınız, onu bir özetlemeye çalışayım. Keşke hiç
getirmeseydiniz, keşke eski hâli kalsaydı, çok daha iyiydi. Şimdi, bu tasarı nasıl geldi, önce ona bir
bakalım. Haziran sonunda bu tasarıyı komisyona getirdi komisyon başkanı ve komisyonda bekleyen
birçok yasanın önüne aldı. Tamam, olabilir, Hükûmetimiz acil bir durum sezmiştir ve tasarıyı öne
almıştır, makul, peki. Biz bu tasarıyı iki günde konuşmak zorunda bırakıldık. “Aman, gelecek,
mutlaka bunu çıkarmamız lazım.” diye tasarının görüşmelerine süratlice başladık. Peki, biz itiraz
ettikçe ne oldu? İtiraz ettikçe bazı milletvekilleri, hâlâ içlerinde vicdan kırıntısı olanlar “Ya, hakikaten
bu olmamış ya.” dediler. Hatta, Sayın Sağlık Bakanı, o bile “Evet ya, bunu tekrar bir düşünelim.”
deme olgunluğunu gösterdi. Bu bir erdemdir, tebrik ediyorum gerçekten. Bizim itirazlarımızın en
azından bazılarına dedi ki: “Arkadaşlar, bunu tekrar gözden geçirelim.” Peki, zaman? Dediler ki:
“Siz bize güvenin. Biz bunu Genel Kurula getirdiğimizde, o arada, ara sürede biz bunu yeniden
değerlendireceğiz ve uygun bir çözüm bulacağız ve sizin vicdanlarınızın rahatsız olmayacağı bir
şekle getireceğiz.” Biz de Bakanın sözüne güvendik ve komisyondan geçti.

Sonra ne oldu? O yasa tasarısı bir türlü buraya gelemedi. Getirilmeye çalışıldı ek maddelerle,
şununla, bununla. “Hayır, bu, sağlık, dümdüz gelecek, konuşacağız kardeşim.” dedik ve tasarıyı
getiremediler. Yani, tam dört ay bekledi bu yasa tasarısı. İki güne sıkıştırılan ve bizi deli gibi çalıştıran
bu yasa tasarısı, iki günde geçirilen yasa tasarısı tam dört ay rafta bekledi. Sonra ne oldu? Bir de
baktık, Genel Kurul gündemine geldi. İyi, güzel. Tam konuşacağız, aniden komisyona geri çekildi.
Hoppala! Ne oldu dedik, çok şükür düzeltecek galiba AKP’liler dedik ama maalesef düşündüğümüz
gibi olmadı. AKP yine yapacağını yaptı ve şu anda bir önceki hâlinden, bu yasa tasarısı komisyonda,
birinci komisyon toplantısında kabul edildiğinden daha kötü, daha büyük yanlışlar, daha ağır
maddeler içeren bir yasa tasarısı hâline getirildi.

Ve bu yasanın adı “tam gün” değildir. Allah rızası için, çıkacak olan AKP’li doktor milletvekili
arkadaşlarım, buna “tam gün” demeyin.

ALİ ÖZ (Mersin) - Yarım porsiyon.
AYTUĞ ATICI (Devamla) - Yani, ayıp olur. Hepiniz saygın insanlarsınız, hepiniz mesleğinizde

önemli yerlere gelmiş insanlarsınız, çıkıp da insanları kendinize güldürmeyin. Bir hekim arkadaşıma
kimsenin gülmesini istemem. Bunun adı “tam gün” değil, sakın ola buna “tam gün” demeyin, hele
Sayın Sağlık Bakanı hiç demesin.

Şimdi, bu tasarıda neler getiriyorsunuz, ona biraz daha bakmaya devam edelim. Adına “tam
gün” dediğiniz bu yasa tasarısı, hiçbir şekilde sizin devriiktidarınızda bir türlü uygulanamadı ve sakız
gibi çiğnendikçe çiğnenmeye başlandı ve şimdi siz, maalesef, yandaşlarınıza, sizi seven
candaşlarınıza özel uygulamalar yapıyorsunuz.

Peki, biz her zaman -sizin tabirinizle- sadece eleştirip öneri sunmuyor muyuz? Sunuyoruz. Bu
yasanın adında da var. Ciddi bir çalışma yaparak, tam gün nasıl olur, nasıl olmalıdır, bunu 26 madde
hâlinde getirdik ve size sunduk. Ne zaman? Tam iki yıl önce. Bir tek maddesini komisyonda tartıştınız
mı? Hayır, tartışmadınız. Bir tek maddesi bile komisyona hiçbir şekilde gelmemiştir.

Bakın, bangır bangır bağırdık, dedik ki: Hastaların mahrem bilgilerini ne olur satmayın, ne olur
bunları ifşa etmeyin. Uzunca uğraşlar sonunda anladınız ne demek istediğimizi ve dediniz ki:
“Tamam, bilgileri alacağız ancak hastanın ismi olmayacak. Hastanın ismini “x” olarak yazacağız.”
Nasıl olsa “x” harfini de kabul ettik Türkçeye, “x” harfi koyacağız, hasta adını kullanmayacağız. Bu,
güzel, iyi ama şunu unutmayın: İki sene önce Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’ne “hacker”lar girdiler
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ve hepimizin ana-baba, eş, çocuklarına ait mahrem bilgilerimizi aldılar. Ruhsal yaşantımız nedir,
cinsel yaşantımız nedir, ne gibi şeyler yiyoruz, neler içiyoruz, ne gibi ilaçlar kullanıyoruz, hangi
doğum kontrol yöntemlerini kullanıyoruz, hepsi ama hepsi -yalnız benim değil, herkesin, sizin,
Bakanınki dâhil olmak üzere- çalındı arkadaşlarım ve bu ülkede hâlâ özel bilgileri, kişisel bilgileri
koruma kanunu yoktur, çıkaramadınız bir türlü. Onu çıkarsaydınız belki o “hacker”lar bunu
çalmayacaklardı. Çaldıkları bilgileri de sattılar, isimle sattılar. Çalışma Bakanı da topladığı bilgileri
sattı. İsimsiz sattığını söylüyor, “sattım” diyor. Çıktı bir televizyona, “Sattım, ucuza satmışım, 250’ye
verdim, bir dahaki sefere bunun 10 katı edermiş bu veriler.” dedi. “İsimsiz sattım.” diyor. Ben de
diyorum ki: Sayın Bakan, satma, isimsiz de olsa benim kişisel bilgilerimi satma. Benim dinim nedir,
benim evliliğim nasıl gidiyor, benim ruh dünyamda neler var, benim çocuğumun babası kim; bunlar
kimseyi ilgilendirmez, bunlar sadece beni ilgilendirir ve “Sen bu bilgileri satma.” demiştim ama
maalesef, Sayın Bakana anlatamadık.

Tasarının maddelerinden bir tanesinde kimin hangi kadroya atanacağını Bakan belirliyor, bu,
çok doğal gibi görünüyor ama değerli arkadaşlarım, her şeyi yasayla belirleyemezsiniz. Çok yakın
bir zamanda, Düzce Üniversitesine başhekim olarak atanan bir beden öğretmeni vardı. Şimdi yani bu,
yasalara aykırı mıydı? Değildi ama ne oldu? Akıl, izan, mantık, vicdan bunu kaldırmadı ve başhekim
olan bu öğretmen, istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi yani AKP Hükûmeti bunu görmedi mi? Şimdi
bu yetkileri Bakana bağlıyor ve yerel yönetime önem veren, yerinden yönetime önem veren bir
Hükûmet, her şeyi tekrar Bakana bağlıyor.

Bir diğer maddede de -bakın, elinizi vicdanınıza koyun- jet profesörlere değiniyorsunuz.
Diyorsunuz ki: “Ben sevdiğim yandaş, candaş bir doçenti götüreceğim, falanca üniversitede profesör
yapacağım, hemen ertesi gün tekrar eski yerine getireceğim ve buradan da görevlendirme yapabilirim
özele. Ben vicdanlı bir insanım, burada geçirilen süreyi de profesörlüğüne sayacağım.” Bunlar
kesinlikle ve de kesinlikle vicdanınızı sızlatacak.

Çok daha önemli bir şey: “Tam gün” diyorsunuz, her ana bilim dalında çalışan öğretim üyelerinin
yarısının özel hastanede çalışmasını sağlıyorsunuz. Bu, nasıl bir anlayıştır? Yüzde 5’ti bir öncekinde, ne
olduysa yani 10 kat birden şaşar mı terazi, 10 kat şaşar mı Allah aşkına? Yüzde 5’ti yüzde 50’ye çıkardınız.

Çok daha vicdan muhasebesi yapacağınız bir madde var ki yurt dışına kaçan mecburi hizmet
yükümlülerini affediyorsunuz. Bakın, herkes elini vicdanına koyacak. Mezun olup mecburi hizmet
yapmamak için yurt dışına kaçan doktorları, tekrardan buraya çağırıyorsunuz ve diyorsunuz ki: “Ben
sizi affedeceğim.” Bu, hiçbir vicdana, hiçbir inanca sığmaz değerli arkadaşlar, hiçbir şekilde sığmaz.
O yüzden, bu tasarıda daha konuşacağımız çok şey var. Ben bir kuş bakışıyla bunları anlatmaya
çalıştım, daha çok şey konuşacağız.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Atıcı.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Ali Öz. (MHP sıralarından

alkışlar)
Buyurun.
MHP GRUBU ADINA ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 480 sıra sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış
bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.
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Değerli milletvekilleri, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, daha doğrusu Hükûmet kanun
hükmünde kararname yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisinden aldığında hangi şartlarda kanun
hükmünde kararnameyi kullanması gerektiği yasal olarak belirtilmiş olmakla beraber, maalesef,
kanun hükmünde kararname bu yüce Meclis tarafından doğru bir şekilde kullanılmamıştır. Bunu,
kanun hükmünde kararnamelerin, daha sonra değişik defa komisyonlara ve Parlamentoya gelen
maddelerin düzeltilmesi için müracaat edildiğinde görmüş olmak, kanun hükmünde kararnameye
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak yapmış olduğumuz itirazın doğru olduğunun bir karşılığıdır.

Tabii ki bu yasa, Tam Gün Yasası, insan sağlığına hizmet gibi kutsal bir görev yürüten doktor,
eczacı, diş hekimi, ebe, hemşire, sağlık memuru ve tüm sağlık çalışanlarımızı ilgilendiren, bunların
görevleriyle alakalı yeni düzenlemeler yapan, bazı bölümlerde de kanun hükmünde kararnameyle
mağdur edilmiş, araştırmacı olarak addettiğimiz mağdur insanların da haklarını geriye iade eden, son
bir önergeyle de özellikle tıp fakültelerinde asistanlık süresi devam edenlerin asistanlıkları devam
ederken yeni atandıkları yerde göreve başlayıncaya kadar üniversiteyle ilişiğinin kesilmemesi birlikte
doğru karar verdiğimiz ve doğru yapılan bir uygulama. O yüzden, Hükûmete, bu konudaki
ikazlarımıza kulak verdiği için huzurlarınızda teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Hekimlik mesleğinin bugünkü asıl sorunu, iyi ve onurlu bir hekimlik yapamamaktır. Hükûmetin
görevi, mesleğimize yakışır koşulları hazırlamaktır. Bu nedenle, sorun, çıkarılacak Tam Gün
Yasası’yla asla çözülemeyecektir.

Değerli milletvekilleri, tam günle ilgili tasarıyı tam olarak incelediğimizde, eğitim ve araştırma
hastanelerinde bir farklı, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde bir farklı, üniversite hastanelerinde ayrı
bir farklı şekilde kanun içerisine koymanın akılcı hiçbir tarafı yoktur. Burada şunu ifade etmek
gerekiyor ki Gülhane Askeri Tıp Akademisinde profesör veya doçent olarak görev yapanların hiçbir
şart ve şekilde dışarıda serbest meslek icra etmesine müsaade edilmemektedir. Eğitim ve araştırma
hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerle ortak kullanılan hastanelerde ise öğretim
görevlilerine bu hak Bakanlar Kurulunun yetkisiyle verilmektedir. Üniversitelerde ise nasıl bir
düzenlemedir ki adını şöyle koyabiliriz… Daha önce, komisyona ilk getirdiğinizde yüzde 5 olarak
ifade ettiğiniz, daha sonra -hangi güçlerin, hangi ellerin devreye girdiği belirsiz bir şekilde- yüzde
50’ye çıkartmış olduğunuz bu oranın gerçek manada mantıklı izah edilecek hiçbir tarafı yoktur. Bu
yüzde 50’yi hangi kriterlere göre, kimlerin size dayatmasına göre tespit ettiğinizi komisyonlarda
ifade edemediğinizi net bir şekilde biliyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değildir, bu doğru bir uygulama
değildir. Üniversitedeki öğretim görevlisi baştan itibaren zaten kararını, serbest piyasa hekimliği
yapmak veya bir devlet hastanesinde, kamu hastanesinde çalışmak veya üniversitede akademisyen
olarak devam etmek adına kendisi vermiştir. Buradaki öğretim görevlilerinin ana hedefi… Israrla
sağlığı ticarileştirerek “Bunların cepleri nasıl daha fazla para görür?” mantığıyla yaklaşmanın
ötesinde, Türk tıbbında, sağlık alanında yetişmesi gereken insanların, öğrencilerin hangi şartlarda,
hangi bilimsel araştırmalar yapılarak daha kaliteli, daha nitelikli nasıl yetiştirilmesi gerektiği aslında
hepimizin ana gündem maddesi olması gerekmektedir. Biz komisyonlarda da Milliyetçi Hareket
Partisi olarak Tam Gün Yasa’sının diğer alanlardaki uygulanma şekline karşı olmadığımızı ancak
üniversite hastanelerinde öğretim görevlilerinin bulunduğu bir ortamda Tam Gün Yasası’nın mutlak
suretle ya hep ya da hiç, hiçbir ayrım yapılmadan hepsine tanınan bir ayrıcalık veya hiçbirine
tanınmayan bir imtiyaz olması noktasında ısrarcı tutumumuzu devam ettirdik.

Hekimleri “Tam Gün Yasası” adı altında çalıştırma adına yapacağımız bu düzenlemede
üniversitelerde bir kaosun yaşanacağını, öğretim görevlilerinin serbest meslek icra etmek adına
dışarıya çıkmak için kimlere hangi vaatleri vereceği, kimleri nasıl ikna edeceği konusunda tereddüt
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ve endişelerimizin olduğunu her defasında ifade ettik. Burada, huzurlarınızda şunu ifade etmek
istiyorum ki bu yanlıştan dönelim yani bu yaptığınız düzenleme inanın ki Anayasa Mahkemesine
tekrar götürüldüğünde, eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden, tekrar geriye dönecek.

Bakın, akşamın bu saatinde, daha önce haziran ayında “İki gün içerisinde yetiştireceğiz.”
dediğiniz, hızlı bir şekilde komisyona getirdiğiniz ancak daha sonrasında “Genel Kurula geldiği
zaman üzerinde bazı düzenlemeleri yapacağız.” demiş olmanıza rağmen sonunda tekrardan
komisyona geri çekmek zorunda kaldığınız bu tasarı mahkemeden döndüğünde hem Meclisin hem
de komisyonların zamanını boşuna harcadığımızı siz de görmüş olacaksınız.

Kanun hükmünde kararname ile yapılan bu düzenlemelerin içerisinde daha önce de mağduriyet
yaratan bir kısım maddeler olduğunu ifade etmemize rağmen sözlerimize kulak vermediğiniz, bu
kanunda yapmak istediğiniz düzenlemelerle aşikâr bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Burada başta da değindiğim gibi, araştırmacı olarak atadığınız, özellikle Türkiye'de sayıları 2 bini
bulan… Gerek soru önergesi ile gerek kanun teklifi vererek “Bunların bu mağduriyetlerini giderelim.”
demiş olmamıza rağmen yirmi dört aylık bir süreden sonra bu konuya el atmanız gerçekten takdire
şayandır.

Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim üyeleri için yükseköğretim
kurumları dışında geçen sürenin yine akademisyenlik yapıyor gibi kabul edilmesinin mantıklı, kabul
edilebilir, anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur. Üniversiteler, bilim yuvaları, özerk yapısı olan alanları…
Siz başka bir alanda görevlendirme yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki: “Biz, sizin dışarıda geçirdiğiniz
süreyi de akademisyenlik yapmış gibi, aynı şekilde kabul ediyoruz.”

Değerli milletvekilleri, buradaki akademik unvanı taşıyan, özellikle tıp fakültesinde öğretim
görevlisi olan, dışarıda serbest çalışan eğitime katkı sağlamıyorsa, bilimsel bir faaliyet götürmüyorsa,
öğrencilerin pratik ve teorik eğitimlerine katılmıyorsa, Allah aşkına, hangi hakla… “Dışarıda yapmış
olduğu bu akademik statüyü üniversite çatısı altında yapmış gibi kabul ederiz.” demek vicdani ve
mantıklı değildir. Yani, bu yanlıştan dönmek için önümüzde zamanımız var. Yani, bu konuda herkesin,
özellikle Adalet ve Kalkınma Partisinin bu işleri bilen, öğretim üyeliğinden gelen, saygın kişilikleri
olan aramızdaki değerli hocalarımızın –lütfen- mantıklı bir şekilde, sadece isteniliyor diye değil, akıl
bunu gerektiriyor diye davranmasını hassaten kendilerinden rica ediyorum. Üniversitelerin öğretim
görevlilerinin saygınlığını zedeleyecek bu uygulamanın ülkenin sağlık alanında gelecekte hayra vesile
olmayacağı açıktır. Bakın, burada, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde dışardan bir öğretim
görevlisine bir serbestlik tanıyorsunuz “Yüzde 5 oranında, gelin, çalışın.” diyorsunuz. Şimdi, ben
buradan sormak istiyorum: Siz dışarıdan bir öğretim görevlisine, hocaya, profesöre veya doçente, o
konuda çok iyi yetişmiş ve ehil olan bir öğretim görevlisine “Gelin, hayati, gerçekten önem arz eden
bu ameliyatı bu çatı altında yapın.” dediniz. Doktor geldi, ameliyatı orada yaptı, akşam oldu, doktor
evine gitti. Peki, burada, dışarıdan alıp getirdiğiniz hocanın yaptığı bu işlemin akabinde takibi gereken
bu hastanın idari sorumluluğunu, klinik sorumluluğunu, hukuki sorumluluğunu kim alacak? Bir kere,
şunu hepimizin kabul etmesi lazım ki… Öğretim görevlisi -hangi çatı altında bulunuyorsa- dışarıdan
gelene hangi gözle bakacak? Yani, şunu kabul edecek mi: “Ben yetersizim, bu işi yapamıyorum.
Elinize sağlık, dışarıdan hoca getirdiniz, ben de onun burada -bağışlayın- ameleliğini yapacağım.”
diyecek mi? Bunları demeyecekler. Dolayısıyla, bu düzenlemenin yanlış olan kısımlarından
dönmemiz için önümüzde gerçekten zamanımız var. Dolayısıyla, burada herkes bu işin olabileceği
bir şekilde, vicdanları rahat bir şekilde kararını ortaya koyarsa memleketimizin menfaatine olacağı
kanaatindeyim.
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Bakın, bu tasarıyla aile hekimlerine bir nöbet düzenlemesi getirdiniz. Şimdi, ben şurada sormak
istiyorum Sayın Bakana... Komisyonlardaki görüşmemiz aşamasında da nöbetin hekimlik nosyonu
içerisinde önemli bir yeri olduğunu, bu nosyondan uzaklaşmama adına, bir nöbet tutulmasının zaruri
olduğunu ifade ettiniz. Peki, ben şimdi soruyorum: Bir taraftan böyle derken akademik unvanını
almış, üniversite çatısı altının dışında görev yapan bir kişiye hâlâ siz “Akademik olarak da aynı şansı
size tanıyorum, gidin, orada görev yapın, değerlendirebilirim aynı şekilde.” ifadesini nasıl
kullanabiliyorsunuz? Bunun bir izahı olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor.

Hekimler, sosyal yaşamlarından, özel hayatlarından bile fedakârlık ederek, Türkiye’de sağlığın
gelişmesi anlamında, insanlarımızın sağlığıyla alakalı hiçbir görevden kaçmadan bu görevi üstlenen
insanlar. Onların haklarını kendilerine sonuna kadar iade etmemiz lazım. Bence bu kanun tasarısının
tamamından kazanacağımız herhangi bir şey olmayacak. Benden önceki hatibin de ifade ettiği gibi,
Türkiye’de özellikle üniversitelerin yapısını, kurumsal bütünlüğünü, bilimsel özerkliğini zedelememe
adına öğretim görevlilerinin standart, geçimini temin edebileceği bir parayı onlara temin etmek, diğer
alanlarda çalışan hekim arkadaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının hepsinin özlük haklarının
iyileştirilmesi ve bugünkü, hastanelerde almış oldukları döner sermayelerin emekliliklerine
yansıtılacak şekilde yeni bir düzenlemenin yapılmasıyla gerçekten herkesin beklediği ve takdir ettiği
bir işi yapmış olacağımızı da ifade etmek istiyorum.

Bugün hastanelerde “katkı payı” adı altında hastalardan para alındığını hepimiz biliyoruz. Bakın,
bu şehir hastanelerinden bahsedildi, kamu-özel ortaklığından bahsedildi. Bugün gerçekten, insanlar
cepten harcama noktasında sağlık alanında tıkanma noktasına geldiler. Âdeta, hastaneye adımınızı
attığınızdan eczaneye gittiğiniz her ana kadar, her defasında, bir şekilde sizin cebinizden mutlak
suretle, birileri “şu nedenle, bu nedenle” diye para tahsil etmek cihetine gitmek durumunda kaldılar.
Bunların, toplumun sağlığını düşünen hekimlerin suçu olmadığı kanaatindeyim. Bunların, uygulanan,
kafası bu noktada karışık olan Adalet ve Kalkınma Partisinin sağlık politikalarının yerinde
olmadığıyla ortaya çıkan gelişmeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, “sağlıkta dönüşüm”
adını verdiğiniz, memleketteki eskiye göre gerçekten takdir edilmesi gereken ve iyileşen kısımları
olduğunda, çekinmeden her defasında ifade ettiğimiz kısımlarını övünerek ifade ediyorsunuz, biz de
bunlara her defasında katkı veriyoruz. Ama yanlış olan şeyleri söylediğimiz zaman bu seslere kulak
vermenizin gene aslında, sadece bizim değil sizlerin de menfaatine olacağını huzurlarınızda ifade
etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’de hep karşımıza şöyle bir ifadeyle geliyorsunuz:
“İnsanlarımızın hastaneye, polikliniklere, acil servislere erişebilirliğini kolaylaştırdık.” Bunu daha
önce komisyonlarda da konuştuk. 2002 yılını milat olarak kabul ediyorsunuz, diyorsunuz ki: “O
zaman Türkiye’de yaşayan bir vatandaş yılda 2,2 kez giderken şimdi 8,2 kez veya 8,7 kez hastaneye
gider duruma geldi.” Allah aşkına, bunun övünülecek bir tarafı var mı? Yarın diyelim ki 15 kez gitti,
20 kez gitti, bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor: Artık insanlar düne göre sağlıklarından daha fazla
kaybetmiş durumda. Ya bunu gösteriyor veya da sağlığa erişim bu kadar kolaysa ve defaaten gidiyorsa
demek ki gittiği hekimden netice alamıyor ve bu karşımıza ne olarak yansıyor? İnsanların evlerine
gidip bakın, karnelerini inceleyin. Bir bakın, gidiyorlar da ne oluyor? Bir doktora gidiyor, “Netice
alamadım.” diyor, kalkıyor öbürüne gidiyor, kalkıyor öbürüne gidiyor, kalkıyor öbürüne gidiyor. Her
defasında şunu ifade ediyoruz: Önemli olan, sağlık hizmetinde temelde yakalamamız gereken şey
sayısal çoğunluk değil. Hekimin hiçbir masraf gerektirmeyen, hastayla karşılaştığı zaman “anamnez”
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dediğimiz öykü alma kısmını uzun tutabileceği bir sistemi oturtursak hem Türkiye’de sağlık alanında
bütçeden sağlığa ayırdığımız tedavi edici hizmetlerdeki devletin harcamış olduğu parayı azaltırız
hem de insanlarımız daha kaliteli, nitelikli hizmet alırlar. O zaman bu işten hekim de mutlu olur,
hasta da mutlu olur.

Bakın, Türkiye’de yapılan radyolojik incelemelerin sayısına bakın. İlaç fiyatlarını düşürdünüz,
çok doğru bir uygulama yaptınız, bunu takdir ediyoruz ancak Türkiye’de ilaç fiyatları düşmüş
olmasına rağmen nüfusumuza orantının çok daha üstünde bir sayıyla ilaç kutu sayısının tüketilmesini
nasıl ifade ediyorsunuz? Bunu nasıl izah edeceksiniz? Bu işte bir çelişki yok mu? Dolayısıyla, burada
erişebilirliği kolaylaştırmak önemli olmakla beraber, ama sağlık hizmetinde kaliteyi artırmadan,
insanların gittiğinde sadece “Eriştik, mutlu olduk.” demesinin ötesinde hem sağlık çalışanının hem
hekimin hem de herkesin mutlu olduğu bir ortamı birlikte yakalayabiliriz.

Maddeler üzerinde tabii ki daha çok konuşacağımız şeyler olacak. Burada bu düzenleme
içerisinde özellikle acil servislerin, 112’de çalışan arkadaşların ve başka alanlardaki nöbet paralarının
artırılması, yüzde 50 oranında artırılması; bu doğru bir yaklaşım. Yani, Türkiye’de sağlık
çalışanlarına, zor şartlarda çalışan insanlara bir şeyler yapabilme arzusu içerisinde olduğunuzu
görmek elbette ki takdir edilecek ve uygun olan şeyler ama her defasında şunu ifade etmek lazım ki
özellikle ülkenin sağlığını emanet ettiğimiz hekimlerin yetiştirilmesi noktasında üniversitelerde
gecesini gündüzüne katan, akademik çalışma yapan, kendi tercihiyle esas olarak “Ben bu ülkenin
sağlık alanında hizmetkârı olacak hekim yetiştireceğim.” diyen öğretim görevlilerine, profesörlere,
doçentlere Allah rızası için –bakın, tekrar söylüyorum Allah rızası için- dokunmayın. Yapmayın
bunu, inanın bundan bu ülke fayda görmeyecek. Bu, bu ülkenin menfaatine olacak olsa inanın ki biz
de size destek oluruz ama hem üniversitenin kendi iç dinamiklerini bozan, üniversite yönetim
kurullarına âdeta ne yapıp da serbest meslek icrası için ön alacağım diyecek tavrı ortaya koyacak
öğretim görevlileri yaratmayın. Orada diyorsunuz ki: “Ben sizin üç aylık performansınıza bakacağım,
ona göre, yeterli görürsem size serbest meslek icrası için müsaade edeceğim.” Yani bu şu anlama
gelecek: O zaman bu hakkı elde etmek adına rastgele -bir cerrahı düşünün- önüne geleni ameliyat
yapmak zorunda kalacak. Söylemişsiniz peşin peşin kriteri, “Ne kadar kazanırsan, ne kadar
kazandırırsan, ne kadar benim istediğim şekilde hasta bakarsan ben sana bunun karşılığında serbest
meslek icrası için yetki veririm.” diyorsunuz.

Tabii ki bir de üniversitedeki, Türkiye’deki mecburi hizmet konusuna da değinmek lazım. Bu
mecburi hizmet konusunu komisyonda da çok tartıştık. Gerçekten ülkede zor şartlar altında eğitimini
tamamlayan, bitirmiş olduğu pratisyen hekimlik, uzmanlık, yan daldan sonra mecburi hizmete gitmek
zorunda olan insanlar varken belli bir süre eğitimini dışarıda yapmış olanlara mecburi hizmet
zorunluluğunu kaldırmanın içeridekilerin vicdanlarını rahatsız edeceğini ifade ediyor, bu düşüncelerle
yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (MHPve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öz.
Şahıslar adına ilk söz, Tekirdağ Milletvekili Sayın Candan Yüceer’in.
Buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)
CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 480 sıra sayılı Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın tümü üzerine şahsım adına söz
almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen yurttaşlarımızı sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli milletvekilleri, bu torbanın ağzını açmadan önce ben torbanın öyküsünü anlatmak
istiyorum. Umarım anlaşılabilirim çünkü torbanın uzun ve karmaşık bir hikâyesi var. Hukuk ve usul
açısından, sağlık hizmetleri açısından, Meclisin yasama faaliyetleri açısından ibretlik bir öyküsü var.
Hikâyede birçok iptal ama güçlü ısrar var, hukuk tanımazlık, yasa tanımazlık var, çok sayıda mağdur,
çaresiz insan var, yitirilen canlar, gözyaşı var ve torbada delik var.

Üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına dair 21 Ocak 2010 tarih ve 5947 sayılı
Kanun’u partimiz 11 başlık altında Anayasa Mahkemesine götürdü ve Anayasa Mahkemesi tam gün
çalışmasıyla ilgili hükümleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Sağlık Bakanlığının, iptal kararının
üniversite öğretim üyeleri dışındaki kamuda çalışan hekimleri kapsamayacağına dair ibaresi de
Danıştayın 5. Dairesi kararıyla durduruldu. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına rağmen, 26
Ağustos 2011’de 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye ilişik bir şekilde çeşitli kurumlardaki sağlık çalışanlarının çalışmasını yasaklayan
yasaklar tekrar geldi ve üniversite hastanelerinde görev yapan ve muayenehanesi olan öğretim
üyelerine gelir getirici faaliyet kapsamında olduğu gerekçesiyle hastalara el sürme yasağı gelirken
öğretim üyelerinin üniversite hastanelerinde sadece eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunabileceği
bildirildi. Özellikle, branşında çok özel olan hekimlerin hasta bakamamasından dolayı yaşanılan
dramlar aylarca kamuoyunun gündemindeydi. Kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici
maddeyle, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl boyunca bu öğretim görevlilerine ücretsiz izin
kullanma hakkı tanındı ve bunu kullanan hekimler âdeta bir yaprak dökümü şeklinde ve diğerleri de,
muayenehanesi olan hekimler de hastaları elleyemediği için üniversite hastanelerinde ciddi anlamda
maddi ve manevi kıyımlar yaşandı. Bakın, Tam Gün Yasası’nın yürürlüğe girdiği 26 Ağustosla 21
Kasım arasındaki üç ayda 246 hekim emekli oldu, 1.157 hekim istifa etti, 26 hekim ücretsiz izne
ayrılırken muayenehanesini kapatarak tam güne geçen hekim sayısı 508 oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerinin iptali
ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesine dava açtı ve Anayasa Mahkemesi, 650
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin devlet, üniversite hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, GATA
gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren hükümlerini yetki kanunu
kapsamına girmediğinden dolayı iptal etti.

60’ıncı Hükûmet döneminde, 3 Mayıs-3 Kasım tarihleri arasında kullanılmak için alınan kanun
hükmünde kararname yetki yasasının dolmasına sadece bir gün kala bir dizi, 12 tane kanun hükmünde
kararnameyle beraber 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de çıkarılmış oldu ve bu kanun
hükmünde kararnameyle Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısı baştan aşağı değiştirilmiş oldu.

Sağlık Bakanlığının teşkilat şeması ve işleyişiyle ilgili düzenleme, bugüne kadar, 12 Eylül askeri
darbesi sonrası 1983 yılında demokrasiye ara verilen dönemde çıkarılan 181 sayılı Sağlık Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’yle otuz yıldır yürütülmekteydi. Bir
düzenlemeye gerçekten ihtiyaç vardı ancak 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de darbe
sonrasının uzlaşmadan, iş birliğinden uzak anlayışıyla hazırlandı maalesef. Mecliste görüşülmeden,
sosyal taraflara, meslek odalarına fikri sorulmadan, önemsenmeden, kapalı kapılar arkasında birkaç
bürokratın ve onun dışındaki, bazı çevredeki kişilerin dışında kimsenin bilmediği kanun hükmünde
kararname çıkarma Meclisin çalışma yöntemi oldu yani usulsüzlük usul oldu.

663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığının idari yapılanmasında, sağlık personelinin çalışma
prensiplerinde ve kamusal sağlık hizmetlerinin sunumunda köklü değişikliklere gidildi ve genel
olarak, sözleşmeli ve performansa dayalı çalışma temel çalışma modeli oldu. Bu kanun hükmünde

– 496 –

murat 259–263

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013 O: 3



kararnameyle birlikte “kullanım ve iş birliği” adı altında, tıp fakülteleri Sağlık Bakanlığına bağlı
sağlık kurumu hâline getirildi. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarının il düzeyinde kamu
hastane birlikleri kurularak işletilmesi hedeflendi. Kamu hastane birlikleri, bu birlik hastanelerinin
gruplandırılması, sağlık personeline ikamet mecburiyeti ve hukuki yardım gibi birçok düzenleme
yapıldı. Kamu hastane birliği ve istihdamın sözleşmeli olması ve bu sözleşmeli personelin tüm
çalışma usul ve esaslarının tüm olarak Sağlık Bakanlığının inisiyatifine bırakılması çalışanlara
vurulan en büyük darbe oldu.

Bir gecede 12 tane kanun hükmünde kararname çıkarılınca, eksiği, yanlışı da çok olunca yedi
ay sonra bu kanun hükmünde kararnamenin, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin tekrar
Genel Kurulda düzeltilmesi gerekti ve 15 Şubat 2013’te de Anayasa Mahkemesi 663 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerini iptal etti. İşte, ikamet etme mecburiyeti, denetim
görevlilerinin talebi hâlinde gerçek kişilerin özel hayatının gizliliği kapsamındaki bilgiler dâhil bütün
bilgilerin verilmesi zorunluluğu, sağlık meslek kurullarının meslekten geçici men ve sürekli men
kararı verebilmesi gibi birçok düzenlemeyi iptal etti.

Bugün Genel Kurula indirilen torbada 663 no.lu KHK’yla beraber tam gün de var. Tam gün
defalarca Anayasa Mahkemesinden döndü, 663 no.lu Kanun Hükmünde Kararname de döndü. Ee,
buradaki çelişki, yanlış nedir acaba? Şimdi, getirmeye, yapmaya çalıştığınız yasalar, uygulamalar
eğer hukuka, yasalara uygunsa Anayasa Mahkemesi bunu neden iptal ediyor? Bir diğer taraftan,
hukuka uygun olmayan, yasaya uygun olmayan uygulamaları neden tekrar tekrar Genel Kurula,
Meclis çatısı altına getiriyorsunuz? Bunun adı “yasa tanımazlık” değil midir? Bunun adı “hukuk
tanımazlık” değil midir? Bunun adı “kural tanımazlık” değil midir? Herhâlde Sayın Bakanın bir
cevabı olacaktır.

Buraya kadarki, bu işin hukuki ve Meclis boyutu, bizim yaşadıklarımız. Asıl kargaşayı ve çileyi,
ne yapacağını, nereye gideceğini bilemeyen hastalar ve sağlık çalışanları yaşadı yani bu dayanaksız,
altyapısız, hukuksuz bir şekilde çıkarılan yasaların sağlık hizmeti alanlar ve sunanlar tarafındaki
yansıması tam anlamıyla bir kaos oldu. Doğabilecek sıkıntılar önceden hesap edilmedi ya da
umursanmadı.

Oysaki bu uygulamalardaki sıkıntılara dikkat çekmek için sağlık çalışanları -ki sağlık
hizmetlerinin problemlerini ve çözüm önerilerini en iyi değerlendiren grupların bunlar olduğunu biz
biliyoruz ve kabul ediyoruz- Türkiye’nin dört bir yanında eylemler yaptı, bakanı ve bürokratları bu
konuda uyarmaya çalıştı. Karşılaştıkları muamele, “Paracı doktorlar gürültü yapıyor.” oldu. Bu
plansız, altyapısız uygulamaların ne gibi sorunlara yol açabileceğini, Sayın Bakan, eşinin ve
Başbakanın başına gelince anlayabildi. İlk önce, bağırsaklarındaki rahatsızlık sebebiyle Başbakan
için tam gün delindi, daha sonra da eski bakanımızın eşi için tam gün delindi.

Başbakan ülkesi için, sevenleri için, ailesi için muhakkak ki çok kıymetli ancak size o günlerde
annesinin bana ulaşmaya çalıştığı ve ulaştığı 3 yaşındaki Mehmet Arda’dan bahsetmek istiyorum:
Mehmet Arda da ailesinin en kıymetlisi tabii ki. Onun da doğumsal olarak her iki kulakta
“sensörinöral” dediğimiz işitme kaybı var ve koklear implant olması gerekiyor. Annesi çaresizce
kapı kapı dolaşıyor, herkese ulaşmaya çalışıyor çünkü tam gün çıkmış, performansa giremediği için
doktorları ameliyat yapamıyor ve onun için tam gün –maalesef- delinmedi. Ama, işte, Başbakan için
delinebilen, Bakanın eşi için delinebilen bu tam günle birçok hasta mağdur oldu…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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CANDAN YÜCEER (Devamla) – …ameliyathane kapılarından geri döndü. Sadece hastalar
değil, tabii ki devam edeceğiz diğer maddelerde de bunları anlatmaya ama asistanlar, öğrenciler, tıp
eğitimi gerçek anlamda zarar gördü.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yüceer.
Şahıslar adına son söz Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Tamer’e aittir.
Buyurun Sayın Tamer. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
İSMAİL TAMER (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 480 sıra sayılı Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’yla ilgili şahsım adına söz almış
bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Ayrıca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerimizin Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum,
engelsiz bir hayat diliyorum.

Değerli milletvekilleri, biraz önce, benden önce, BDP Grubundan konuşan arkadaşımız hariç,
diğer arkadaşlarımızın hepsi doktor arkadaşlarımız. Sanki Türkiye’de görev yapmamış bu arkadaşlar,
sanki bu ülkede mezun olmamış, bu ülke hastanelerinde çalışmamış olan arkadaşlar gibi, uzaydan
gelmiş gibi hitap ettiler. Gayet, böyle, büyük bir hayret içerisinde izledim. Nedeni şu: Hafızayı beşer
nisyan ile malûldür. Evet, bu arkadaşlarıma hatırlatmak istediğim bu. 2002 yılı öncesinde
Türkiye’deki sağlıkla ilgili, hastanelerdeki çilelerle ilgili, hastaların gidip saatlerce kuyruk bekleyip
muayene olamadan geri döndükleriyle ilgili herhâlde hatırlatma yapmama gerek kalmayacaktır, hepsi
hatırlayacaktır.

Bir düşünün bakalım değerli arkadaşlar. O zaman, değişik değişik kurumlar, hastaneler söz
konusuydu. Hiçbir hastane kendi başına hareket edemeyecek durumdaydı ve gittikleri zaman,
hastaların saatlerce sıra bekletilip muayene edildiği, tam teşekküllü bir tahlil, tetkik, röntgen, MR
hiçbir şekilde çekilmeden, onların sadece reçete yazarak gönderildiği, tedavi edilmediği bir dönem
söz konusu idi. Bunlar çabuk unutuldu. Yine, aynı şekilde, yazılan reçetelerin eczanelerden
alınamadığı, her hastanın, her eczaneye gidemediği ve ilacını alamadığı bir dönemden bahsediyorum
ben.

Biz de doktorduk, ben de doktordum, yazdığım hastaların ilaçlarını kesinlikle hastalar çeşitli
eczanelerden alamıyor sadece kendisine mahsus tahsis edilmiş eczanelere gidiyorlardı. Hele SSK’yla
ilgili bir hasta portföyü vardı, SSK’lı hastalar giderler, saatlerce sıra beklerler ve muayene olamadan
ertesi güne kalırlardı.

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – 2002 öncesi…
İSMAİL TAMER (Devamla) – Evet, 2002 öncesinden bahsediyorum.
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Yeter, on yıldır iktidardasınız!
İSMAİL TAMER (Devamla) – Bunun yanında, bu SSK’ya giden 150-200 hastayı bir doktor

arkadaşım muayene etmek zorunda kalırdı. Sadece muayene etmek değil, onar kişiyi sıralayarak -
önüne dizerek- daha hastaya “Şikayetin ne?” diye sorup hastada “Midem ağrıyor.” dediğinde, mide
ilaçlarını yazıp gönderdiği…

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Onu sen mi yaptın?
İSMAİL TAMER (Devamla) – Başka eczaneye değil, sadece SSK içerisindeki eczaneye gidip,

orada yine saatlerce kuyruk bekleyip, sıra bekleyip yine çok kalem ilacını almadan evine giden, aynı
şekilde de orada devam eden, bir sürü ilaç…
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ALİ ÖZ (Mersin) – Kuyruklar bitti mi İsmail Ağabey? Gel, gidelim bakalım, bitti mi kuyruklar?
İSMAİL TAMER (Devamla) – Evlerin âdeta ilaç stoklarıyla dolu olduğu bir günü hatırlatmak

istiyorum değerli arkadaşlar.
Tabii pek çok şey oldu. “Sağlıkta Dönüşüm.” 2002 sonrasında, büyük bir devrim meydana geldi,

sağlıkta devrim yaptık. Neler yaptık? Hastaneleri tek çatı altında birleştirdik. Neler yaptık? Herkesin
nüfus cüzdanıyla… Biraz önce, Aytuğ arkadaşımın “Nüfus cüzdanıyla gidemiyor.” dedikleri yere
her arkadaşım nüfus cüzdanıyla gidiyor. Artık, bu aydan sonra da avuç okuma sistemiyle gidebilecek
duruma geleceğini de hatırlatmak istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Önce avuç, sonra canına okuyacak insanın.
İSMAİL TAMER (Devamla) – Siz, değerli arkadaşlar, nisyan… Bakın, çok çabuk unutuyoruz.

Lütfen, lütfen, unutmayalım.
ALİ ÖZ (Mersin) – Tam güne gel İsmail Ağabey.
İSMAİL TAMER (Devamla) - Tam güne de geleceğim, oraya da geleceğim değerli arkadaşlar.
ALİ ÖZ (Mersin) – Yani adil mi? GATA’da ayrı, eğitim hastanesinde ayrı, üniversitede ayrı,

adil mi?
İSMAİL TAMER (Devamla) _ Bak, değerli arkadaşım, ben de seni çok iyi tanıyorum, çok da

takdir ediyorum; İyi olan şeyleri de takdir ediyorsunuz ama genel anlamda takdir edeceğiniz şeyleri
burada farklı şekilde ifade etmeyi de ben doğrusu yakıştıramıyorum.

Değerli arkadaşlar, 11/10/2011 tarihli 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye karşı açılan iptal davasında
Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini veren 6223
sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle mezkûr kanun hükmünde kararnamenin
bazı hükümlerinin yetki yönünden iptaline karar vermişti. Gerek iptal edilen hükümlerin yeniden
düzenlenmesi gerekse uygulamada görülen ihtiyaçların karşılanması maksadıyla 663 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’de değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. Bu kanun değişiklikleriyle birlikte,
sözleşmeli personel ile sözleşme yapma yetkisi yeniden belirlendi ve genel sekreter, başkan ve
hastane yöneticilerinin sözleşme yetkisi bakana verildi.

Burada bir şeyi daha size hatırlatmak istiyorum. Ben de başhekimlik yaptım. Benim yaptığım
dönemde de, diğer arkadaşlarda da, 2002 yılı öncesinde de, 2002 yılından sonra da yine yapmış
olduğumuz bu 663 sayılı personel kanunundan önce, benim 18 başhekim yardımcım vardı, ne işe
yarar bilemiyordum tabii, o zamanlar. Gayet, öz eleştiriyle söylüyorum.

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) _ Sen onları çalıştırmayı bilememişsin.
İSMAİL TAMER (Devamla) _ İşte, bu çarpıklıkları ortadan kaldırmak adına, zaten doktor eksiği

olan Türkiye’deki doktor sayısını atıl şekilde kullanmamak adına bu kanun yapıldı. Bugün için de
genel sekreterlikler kuruldu ve çok iyi bir şekilde de devam etmektedir.

Halkımıza kesintisiz sağlık hizmetleri verilebilmesi bakımından, sağlık personelimizin ikamet
mecburiyeti kaldırıldı.

Acillerde, yoğun bakımda, 112’de nöbet tutanların ücretlerinde yüzde 50 oranında zamlar
yapıldı.

ALİ ÖZ (Mersin) _ “İyi” dedik Ağabey!
İSMAİL TAMER (Devamla) _ Mecburi hizmetlerini özellikle 5 ile 6’ncı bölgelerde yapanların,

tekrar bu mecburi hizmete gittiklerinde… Özellikle aile hekimi olduktan sonra mecburi hizmetler
kaldırıldı.
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Tıp fakültesinin 6’ncı sınıfında okuyan yabancı öğrencilere de mali yardımlar getirildi.
Askerî hastanelerde çalışan tabip ve diş tabibi gibi bu sağlık personeline -100 puan artırılarak-

aşağı yukarı 800 TL’lik bir artış söz konusu oldu.
Araştırmacı kadrolarına atananların mali kayıpları telafi edildi.
Aile hekimlerine ve tüm hekimlere iş yeri hekimliği durumu getirildi.
Biliyorsunuz, bundan önceki aile hekimlerinin sertifikaları vardı, bu sertifikalar olursa ancak iş

yeri hekimliği yapabiliyorlardı, bunlar kaldırıldı. Mevcut aile hekimliğini ifa ederken uzmanlık
eğitimi almaları hâlinde devlet hizmeti yükümlülüklerini yapmış sayılmaları hususu getirildi.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı kasten müdahale edenlere, yaralama
suçu gibi kabul edilerek, artık kanuni cezalar verilmeye başlanacaktır.

Yine, Anayasa Mahkemesinin kararına binaen öğretim üyelerine iki seçenek sunduk.
Biliyorsunuz, mesaiden sonra, saat beşten sonra devam etmeleri, özel muayene edebilmeleri; kabul
etmeyenlerin, yüzde 50’sini de dışarıda, özel hastanelerde yine muayenelerini yapabilmeleri söz
konusu oldu.

Sünnetle ilgili…
ALİ ÖZ (Mersin) – Muayenehane yok Ağabey, muayenehane yok!
İSMAİL TAMER (Devamla) – Muayenehane yok, muayenehaneleri kapattığımızı söylemiştik

zaten.
ALİ ÖZ (Mersin) – Kayıtlara doğru girsin, muayenehane yok.
İSMAİL TAMER (Devamla) – Sünnet ameliyesinin yalnızca tabiplerce yapılabileceğini ifade

ediyoruz. Olağanüstü ve istisnai hâllerde, Bakanlıkça düzenlenen eğitimi alan kişilerce, hekim
gözetimi yapılmaksızın…

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Nedir olağanüstü durum, nedir?
İSMAİL TAMER (Devamla) – Özellikle, sünnetlerin hekimler tarafından yapılması sağlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri muharip mensupları ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline özel

durumlarda müdahale etme yetkisi getirildi.
AYTUĞ ATICI (Mersin) – Vicdanınıza sığdı mı bu?
İSMAİL TAMER (Devamla) – Yine, sağlık meslek liselerinde artık, hemşirelerin…
Sizin, Aytuğ Bey, sözünüze bir cevap olarak da bunu ifade etmek istiyorum: Lise mezunu sağlık

hemşirelerinden artık kurtuluyoruz. Bunlarla ilgili, bu son alınan, mezun edilecek talebelerin
haricinde artık üniversite ve iki yıllık meslek yüksekokulları getirildi ki bu da önemli bir gelişme
olarak karşımıza çıkmış oldu.

Bunların hepsi yeni, bir yeniliğin ortaya çıkmasıdır. Biz hekimlerimizi seviyoruz. Profesörler çok
kolay yetişmiyor, biz bunların hep farkındayız. Öğretim üyeleri kolay yetişmiyor, doktorlar kolay
yetişmiyor. Biz bunların hepsini göz önüne alarak bu çıkaracağımız kanunla o hocalarımıza saygımızı
iletiyoruz, sevgimizi iletiyoruz. İnşallah, iyi olacak diyorum.

Hepinize, bu duygu ve düşünceler adına, şahsım adına tekrar saygılar sunuyorum.
İyi akşamlar diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Soru-cevap işlemine geçiyorum.
Sayın Belen…
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BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, ben kendi seçim bölgemdeki Çorlu Devlet Hastanesiyle ilgili birkaç kelime etmek

istiyorum.
Kesin kabulü yapılmadan 2002 yılı Ekim ayında hastaneyi zorlayarak taşıttınız ve taşınmaya

direnen, 2009’da da Çorlu’dan belediye başkan adayı olan Recep Selvioğlu’nu başhekimlikten
azlettiniz. Taşındığınız hastanede sıkıntılar taşınıldığından beri bitmiyor. Beş ay sonra benim annem
hastaneye yattı. Kapı kolunun fotoğrafını göstereyim Sayın Bakan, bu tarafa doğru bakarsanız. Beş
ay sonra, TOKİ’nin kadrolu müteahhidi Sayın Cemal Kaya’nın yaptığı inşaatın kalitesi bu ve her
yağmur yağdığında hastaneyi su basıyor. Bazen yetkilileriniz diyor ki: “Belediye altyapıyı yapmadığı
için su basıyor.” Tam tersine, müteahhit firma hastanenin su giderlerini, seviyesini ayarlayamadığı
için her yağmur yağdığında hastaneyi su basıyor ve mikrop ürüyor. Buna müdahale edecek misiniz?

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Erdoğan…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakan, iktidarınız döneminde Muğla’ya hiçbir sağlık yatırımı yapmadınız. Yılan

hikâyesine dönen Muğla Araştırma Hastanesi, Ortaca Devlet Hastanesi ve Bodrum Devlet Hastanesi
inşaatlarına başlayacak mısınız? Başlayacaksanız, ne zaman başlayacaksınız? Başladığınız inşaatları
ne zaman bitirip bu hastaneleri hizmete açacaksınız?

Yine, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle birçok idareciyi araştırmacı kadrosuna
atadınız ve bunların özlük haklarını da gasbettiniz. Şimdi, bu tasarıyla bunların bir kısmı iade ediliyor.
Bu geçen dönemdeki iki-iki buçuk yıllık haklarını da iade edecek misiniz, yoksa onların haklarını
öldürecek misiniz?

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Demir…
NURETTİN DEMİR (Muğla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, Muğla’da, yılan hikâyesine dönüşen ve inşaatı duran bir Datça Devlet Hastanesi

var. Datça, merkeze ve Marmaris’e uzaklığı 100 kilometre dolayında olan bir ilçemiz; yaz nüfusu,
turisti oldukça kalabalık ancak sağlık hizmeti alamıyorlar. Uzman yok, hekim yok ve bu hastane de
bir türlü bitmiyor, ne zaman bitecek?

İkincisi: Özellikle üniversitelerde asistan ve yan dal uzmanları olmadığı için, birçok üniversitede
hasta odalarının kapatıldığı, akademik çalışmaların yapılmadığı biliniyor ve bunları size daha önce
de ilettiğimiz hâlde üniversitelerin bu personel, hekim ve asistan takviyesi ne zaman yapılacak?

BAŞKAN - Sayın Eyidoğan…
HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkan.
Acil ihtiyacı raporlarla tespit edilen kanser hastalarının yurt dışından getirilmesi gereken özel

ilaçlarının izin süreci çok uzundur. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan alınan izin süreci Türk Eczacıları
Birliğine gecikmeli gelmekte, bu da hastaların hayatıyla oynanması anlamına gelmektedir. Bu sürecin
kısaltılması için bir çözüm düşünüyor musunuz?

BAŞKAN – Sayın Kaplan…
MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, Kocaeli ili Gebze ilçesinde Fatih Devlet Hastanesinin ek bina inşaatı

yapılmasına karar verildi, ihaleye açıldı, ihale yeni eleman tarafından başlanmadan iptal edildi. İptal
gerekçesini öğrenmek istiyorum.
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Yine, bölgemizde, özellikle ilçelerde çok sıkça yaşanan bir konu var. Aile hekimleri cenazelerin
defin ruhsatlarının işlemleri esnasında belediye tabipleri olmuş olmasına rağmen ve bölgede adli
tabip uzmanı olmuş olmasına rağmen, bu arkadaşlarımız poliklinik sırasında görevlerinden alınarak
cenaze defin ruhsatı işlemleri için köye veya ilgili yere götürülmektedir. Bununla ilgili bir tedbir
almayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Işık…
ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakan, Hükûmetinizce yeni uygulamaya konulan hastanelere gelen hastaların avuç okuma

uygulamasının gerekçesi nedir? Bu konuda, hastaların özel bilgilerinin başkalarına satılmasıyla ilgili
ne gibi tedbirler alındı? Bir endişeniz var mı bu uygulamayla ilgili?

İkincisi: Hâlen mecburi hizmet yapmamış ve yurt dışında bulunan kaç hekim bulunmaktadır?
Bunlar içerisinde bazı Meclis üyelerinin çocukları olduğu iddiaları doğdu mudur? Doğruysa kaç kişi
bu durumdadır? Bu uygulamayı adaletli buluyor musunuz?

Son olarak da bir yılan hikâyesine dönen Kütahya Devlet Hastanesi yapımı ne aşamadadır? Bu
konuda gelinen nokta nedir?

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Öz…
SAKİNE ÖZ (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Kula Devlet Hastanesinde ve Alaşehir Devlet Hastanesinde eksiklikler vardır, vatandaşlarımızın

şikâyetleri bu konuda artmaktadır. Kula Devlet Hastanesi uzman doktor yetersiz olduğu için, sadece
sevk yapan hastane konumundadır. Çocuk doktoru ve radyoloji uzmanı kadrolarında eksiklikler
vardır. Bakanlığınız 2014’te Kula Devlet Hastanesinde bir kadro düzenlemesine gidecek midir?

Yine, Alaşehir’de yeni yapılan devlet hastanesinin de aynı nitelikte, sevk merkezi olarak çalıştığı
iddia edilmektedir. Hasta yakınları doktor eksikliğinden yakınmakta, aralık ayında kaloriferlerin bile
yakılmadığı anlatılmaktadır. Hastanedeki sağlık personeli eksikliği yüzünden birçok sağlık çalışanına
fazla nöbet yazılmaktadır. Hastane yönetiminin yeni binaya taşınırken demirbaş malzemeyi kendi
sağlık personeline taşıttığına dair fotoğraflar da elimizde mevcuttur. Ayrıca, hastanede yakıt tasarrufu
yapmak adına hem yatan hastalara hem de sağlık personeline “Kendi evinizden katalitik soba ve
UFO getirin.” dendiğine dair iddialar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Karaahmetoğlu…
SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Ülkemizde 24.000-24.500 civarında eczane

vardır. Bu eczanelerin üçte 1’i gizli iflasla karşı karşıyadır. Dileğimiz, böyle bir olayın
yaşanmamasıdır. Şayet yaşanırsa 12 bin eczane kapanacak, 12 bin eczacı işsiz kalacak, yaklaşık 36
bin personel de işsiz kalacaktır, aileleriyle birlikte yaklaşık 200 bin insanımız ekonomik sıkıntı
çekecektir. Bunun farkında mısınız? Farkında iseniz çözüm öneriniz var mı?

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Acar…
GÜRKÜT ACAR (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, şehir hastanelerini “kamu-özel ortaklığı” adı altında ballı börek yapıyorsunuz. Bu

hastanelerin arsasını hazineden tahsis edip, yirmi beş yıllık gelirlerini yatırımcıya bırakıp, aldığınız hizmet
için ayrıca ücret ödeyip, üstüne üstlük kampüs içindeki çiçekçisinden marketine, otoparkından
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gasilhanesine kadar pek çok gelir getirici alanı da yine işletmeciye bırakıyorsunuz. İşletmeci açısından
bakarsanız “Oh ne âlâ memleket!” Ama, yaptığınız iş hem kamuyu ve halkı zarara uğratmaktadır hem
de Anayasa’ya aykırıdır. Anayasa Mahkemesi bunu iptal ettiği hâlde bir kez daha getirip kanunlaştırdınız.
Başbakanın yirmi yıllık hayali ülkemizin yirmi beş yıllık geleceğini yutmuş olmuyor mu?

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Düzgün…
ORHAN DÜZGÜN (Tokat) - Sayın Bakan, geçtiğimiz yaz döneminde, Tokat, bütün vilayet -

ilçeleri de dâhil olmak üzere- sadece 1 kadın doğum uzmanı tarafından idare edilmeye çalışıldı yani
650 bin nüfusa 1 kadın doğum uzmanı baktı ve en sonunda, bu kadın doğum uzmanı arkadaşımız da
görev başında kalp krizi geçirdi. Biz, ana branşlarda -özellikle Anadolu’daki- hekimlerin
bulunamayacağını, bu eksikliğin giderilemeyeceğini defalarca burada dile getirdik. Bu sistemle ilgili,
özellikle ana branşların Anadolu’da istihdamıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapmayı düşünüyor
musunuz?

Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Işık…
MUHARREM IŞIK (Erzincan) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, geçen yıl da sormuştum Erzincan Devlet Hastanesinin durumu ne olacak diye.

Siz, o zaman, Erzincan Devlet Hastanesine bu sene başlanacağını söylemiştiniz, hatta söz vermiştiniz,
ama bu sene başlanmadı. 2014 bütçesine baktığımız zaman orada da görünmüyor.

Ayrıca, Erzincan AKP milletvekili gazetelere verdiği demeçte, halk sağlığının, ilk sağlık
müdürlüğü laboratuvarının ve 1 no.lu sağlık ocağı -eskiden dediğimiz- şimdi aile merkezi olan yerin
ve verem savaş dispanserinin -bu hastanenin yanında olan yerler- buraların yıkılacağını ve başka bir
yerde toplanacağını söylemiştir. Bu da demek ki… Erzincan Devlet Hastanesinin yeri, bizim önce de
dediğimiz gibi, tamamen kapanıp başka bir yere mi verilecek? Yoksa geçen sene verdiğiniz söz
gereği, bu sene başlamayı düşünüyor musunuz Erzincan Devlet Hastanesine? 125 yataklı hastane
için…

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Bakan, buyurun.
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Sayın Belen, öncelikle, size ve tüm

arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Çorlu Devlet Hastanesi, önce bir geneliyle baktığımızda, gerçekten, Çorlu için gerek arazisiyle

gerek fiziki mekânıyla fevkalade bir hastane.
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – O yönden memnunuz.
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Tabii ki yer yer müteahhitlerden

kaynaklanan sıkıntıları yaşıyoruz. Ben iki defa Çorlu Devlet Hastanesine gittim, bu anlamda mutlu
olduğum bir hastane, Çorlu için de mutlu olduğum. Eksikliklerini de tamamlarız inşallah en kısa
zamanda, bu tür sorunları da takip ederiz ve çözmeye çalışırız. Müteahhitlikten kaynaklanan veya ihale
şartnamelerinden kaynaklanan sorunları yer yer, yalnız Çorlu’da değil, bazı hastanelerimizde yaşıyoruz.
Ümit ederim ki önümüzdeki süreçte, daha yakın takiple bunları minimuma indirmeyi başarırız.

Sayın Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Muğla’daydık. Muğla Devlet Hastanesinin ve üniversite
ile bir eğitim araştırma hastanesinin -yanılmıyorsam- 15 Şubatta ihale tarihi alındı. 15 Şubat itibarıyla
ihalesi yapılacak, ondan sonraki süreci de başlamış olacak.
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Onun dışında, Ortaca ve diğerini alamadım ama…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bodrum Devlet Hastanesi.
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Bodrum da yine ihale tarihi alma

aşamasında.
Araştırmacı kadrolarına… İşte, bu yeni düzenlemede, inşallah, bugün yarın, o mağdur olan

araştırmacılarımızın mağduriyetini gidermeye çalışacağız ama geçmişe dönük bir düzenleme yapma
şansımız veya bir şeyimiz yok. Maliyeyle ancak bu boyutuyla düzenleme yapabilme noktasındayız.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ortaca Devlet Hastanesi ne oldu Sayın Bakanım?
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Bir saniye… Ortaca’ya arkadaşlar

bir baksınlar ve bana notu gelince tekrar döneyim.
NURETTİN DEMİR (Muğla) – Datça, Datça…
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Arkadaşlar, o kadar hızlı geliyor ki…
Ortaca, 22/10/2013’te ihalesi yapıldı, değerlendirme aşamasında.
Bodrum Devlet Hastanesinin zemin etüdü yapıldı, proje çalışmaları başladı.
Evet, Sayın Demir’in de sorduğu Muğla, Datça, bunlarla ilgili gerekli bilgiyi vermiş olduk.
“Üniversite… Ne zaman bitecek?” Üniversitelerin çoğunda asistan ve yan dal uzman sorunu

var. Bunun üzerinde, açıkçası üniversitelerimizde asistan kadroları açma çalışmalarımızı yapıyoruz.
Birazdan, belki bugün yarın, yine tartışacağımız… Bir de soru olarak geldi “Yurt dışında mecburi
hizmetini yapmamış ne kadar hekim var ve bunların kaçı milletvekili yakını?” diye.

ALİM IŞIK (Kütahya) – İddialar var Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Net olarak elimizde bir sayı yok.

“Herhangi bir milletvekilinin yakını var mı?” Açıkçası, bilmiyorum ama biz, milletvekili yakınına
göre değil… Türkiye’nin bu anlamdaki insan kaynağının bu şekilde kalmasına mı razı olacağız,
yoksa yurt dışından yabancı hekimlere Türkiye’de çalışma hakkı verirken bu ülkenin yetiştirdiği,
eğittiği insanlara da “Bırak ne hâli varsa görsün, yurt dışında kalsın.” mı diyeceğiz? Burada,
üniversitelerimizin bu alanlarında açacağımız kadrolarına gelirlerse belki -Meclisimizin de onayı
olursa- üniversitelerimizdeki bu sıkıntının da bir kısmını bu arkadaşlarla da çözmeyi başarabiliriz
diye düşünüyorum.

Eyidoğan, bu ilaçla ilgili, yanılmıyorsam, “Uzun sürüyor…” Başvuruların yüzde 90’ına otomatik
onay işlemi yapılmaktadır, kalan başvurular en geç yedi gün, ortalama iki gün içinde
cevaplandırılmaktadır. Süreci uzayanları, ilaç ile hastalık arasında bilimsel tartışmaların tamamlanmadığı
veya hastanın zarar görme ihtimali bulunan istisnai başvurular şeklinde değerlendiriyoruz.

Yine, Sayın Kaplan “Gebze Fatih Devlet Hastanesi yeni ihalesinin iptal gerekçesi…” 11/11
tarihinde ihalesi yapılıp değerlendirme süreci devam ediyor. İhale iptali teknik bir konu olup TOKİ
tarafından… Onu gerekirse sorarız ama şu anda, bizde ihale iptaliyle ilgili teknik sebebin ne olduğu
bilgisi yok.

“Aile hekimlerinin defin ruhsatı...” Evet, yer yer, belediye hekimlerinin yetersizliği veya bazı
belediyelerimizde hekim kadrosunun olmaması nedeniyle, aile hekimlerimize bu anlamda yük
gelmekte. Bu yükü nasıl çözeceğimiz konusunda çalışma yapıyoruz ama açıkçası çok kısa vadeli
çözüm şansımız görünmüyor. Mesai saatleri içinde belediye hekimleri tarafından veriliyor ama tabii,
burada, onların kadro yetersizliği sorun oluşturuyor. Havuz oluşturarak bir nöbet şeklinde düzenleme
yapılabilir diye, üzerinde çalışıyoruz.
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“Avuç okuma gerekçesi nedir?” Yani avuç okuma gerekçesi, ana sebebi istismarın veya farklı
kişiler üzerinden işlem yapılmaması, temel mantığı bu ama hasta bilgilerinin bir başkasına verilmesi
veya satılması açıkçası yasal olarak da yasaktır, doğru değildir, yasal süreç… Bakanlık olarak da
asla bunun, hasta bilgilerinin, kişiye ait bilgilerin satılmasının doğru olmadığı düşüncesindeyiz.

Mecburi hizmet yapmamışlarla ilgili az önce söylediğim gibi, yine maddesi geldiğinde de
tartışırız. Burada, 2 bin civarında olduğu söylenen, bizim de yaklaşık 500 ile bin arasında dönmesini
beklediğimiz bu anlamdaki bizim, bu ülkenin vatandaşı hekimlerimizi… İşte, yine yer yer -Tokat’tan
gelen şey- birçok yerde açıkçası uzman hekim sorunu yaşıyoruz, ana dallarda sorun yaşıyoruz. Çünkü,
Bakan olduğum günden beri ısrarla söylediğim cümle şu: Bugün Türkiye’nin 20 bin uzman hekim
açığı var. 20 bin uzman hekim açığının olduğu bir yapıda, bizim, ilçelerde ve yeni yaptığımız
hastanelerin bir kısmında bu ve buna benzer sorunları önümüzdeki beş yıl daha tartışacağımız veya
bu sorunu yaşayacağımız açıktır. Çünkü, ilk defa bu yıl 2 bin pratisyen hekim normal rutinden fazla
geldi. Önümüzdeki yıldan itibaren 3.500- 4 000, sonra 5 binlere çıkılacak ama bunların takdir
edersiniz ki uzman hekim olarak, ilave sayı olarak ülkemizin hizmetine girişi ortalama on yıl. O
nedenle, yeni gelenlerin, pratisyen hekimlerin uzman oluşuna baktığımızda da dört yıl sonra ancak
ilave 2.500, ilave 4 bin gelmeye başlayacak ve ondan sonra, biz yavaş yavaş biraz nefes alma şansı
yakalamış olacağız.

Kula Devlet Hastanesinde 11 uzman, Alaşehir Devlet Hastanesinde 28 uzman çalışıyor ve
temmuz ayında açılan bir hastanemiz. Tabii, yirmi dört saatini düşündüğümüzde, bunları yirmi dört
saat uzmanla çevirebilmemizin de mümkün olmadığı tabii ki sizlerin takdirinde.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Şimdi, sizin süreniz doldu, geri kalanını yazılı vereceksiniz ama sistemde bir problem mi -el mi
değdi kol mu- ne oldu bilmiyorum, Sayın Tanal’ın bir hakkı doğdu. Bir dakikalık kendisine bir süre
vereceğim, ondan sonra da bitireceğiz.

Buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, siz kadın istihdamına karşı mısınız bilemiyorum ama yani Bakanlığınızda erkek
arkadaşlarımız kadar eğitimli, donanımlı, bilgili hiç kadın kimse yok mu ki Bakanlığınıza siz
bürokratlardan kadın personel almamışsınız? Bu konuda bunu öğrenmek istiyorum.

Benim ikinci sorum eczanelerle ilgili. Reçete ücretini eczaneler alıyor, tahsil ediyor, Maliye de
ayrıca KDV’yi eczacılardan tahsil ediyor. Hakikaten, eczacılar bu anlamda da mağdur. Bakanlığın
parasını da eczacılar tahsil ediyor ve eczacılar ayrıca bu iş için ekstra bir personel tahsis ediyor. Bu
yanlış uygulamaya ne zaman son vereceksiniz veyahut da eczacılar personel çalıştırdığı için bir
personelin ücretini ve sigortasını Bakanlık mı ödeyecek?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum…
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III.- YOKLAMA
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
BAŞKAN – Bir yoklama talebi vardır.
Sayın Atıcı, Sayın Çelebi, Sayın Işık, Sayın Eyidoğan, Sayın Öner, Sayın Ediboğlu, Sayın

Yüceer, Sayın Karaahmetoğlu, Sayın Kaplan, Sayın Düzgün, Sayın Yılmaz, Sayın Acar, Sayın
Öztürk, Sayın Öz, Sayın Tanal, Sayın Demir, Sayın Aygün, Sayın Tunay, Sayın Öztürk, Sayın Özel.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur.
Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 22.06
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 22.14

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER
KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24’üncü Birleşiminin
Dördüncü Oturumunu açıyorum.

III.- YOKLAMA
BAŞKAN – Tasarının maddelerine geçilmesi oylamasından önce, istem üzerine yapılan

yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.
Şimdi yoklama işlemini tekrarlayacağım.
Evet, iki dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, ikinci defa yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısı

bulunamadığından, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer
işleri sırasıyla görüşmek için 4 Aralık 2013 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi
kapatıyorum.

Kapanma Saati: 22.16
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X. - OYLAMALAR
1.- (S. Sayısı: 397) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında
İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu:

Sýra Sayýsý : 397
Oylama Saati : 19:08
Üye Sayýsý : 550
Kabul Edenler : 233
Reddedenler : 0
Çekimserler : 1
Geçersiz Oylar : 0
Mükerrer Oylar : 0
Toplam : 234
Açýk Üyelikler : 2
Kanunlaşmıştır.

Ýli Soyadý Adý Parti Oyu
Adana Bozlak Murat BDP
Adana Çelik Ömer AK PARTİ
Adana Çetinkaya Mehmet Necati AK PARTİ
Adana Demirçalı Ali CHP
Adana Develi Turgay CHP
Adana Erdinç Mehmet Şükrü AK PARTİ
Adana Gürkan Fatoş AK PARTİ
Adana Halaman Ali MHP
Adana Küçükaydın Ali AK PARTİ
Adana Loğoğlu Osman Faruk CHP
Adana Özgümüş Ümit CHP
Adana Ünüvar Necdet AK PARTİ
Adana Varlı Muharrem MHP
Adana Yılmaz Seyfettin MHP
Adýyaman Aydın Ahmet AK PARTİ
Adýyaman Erdoğan Mehmet AK PARTİ
Adýyaman Fırat Salih AK PARTİ
Adýyaman Metiner Mehmet AK PARTİ
Adýyaman Yetiş Muhammed Murtaza AK PARTİ
Afyonkarahisar Açba Sait AK PARTİ
Afyonkarahisar Eroğlu Veysel AK PARTİ
Afyonkarahisar Toptaş Ahmet CHP
Afyonkarahisar Ürün Halil AK PARTİ
Afyonkarahisar Yılmaz Kemalettin MHP
Ağrı Aksoy Halil BDP
Ağrı Çelebi Ekrem AK PARTİ
Aðrý Salman Fatma AK PARTİ
Aðrý Yıldız Mehmet Kerim AK PARTİ
Amasya Bostancı Mehmet Naci AK PARTİ
Amasya Erdemir Avni AK PARTİ
Amasya Topal Ramis CHP
Ankara Akdoğan Yalçın AK PARTİ
Ankara Ayata Süleyman Sencer CHP
Ankara Aygün Sinan Aydın CHP
Ankara Babacan Ali AK PARTİ
Ankara Bilgehan Ayşe Gülsün CHP
Ankara Çetin İzzet CHP
Ankara Çiçek Cemil AK PARTİ
Ankara Denemeç Reha AK PARTİ
Ankara Erdem Mustafa MHP
Ankara Erdöl Cevdet AK PARTİ
Ankara Gedikli Bülent AK PARTİ
Ankara Gök Levent CHP
Ankara Günaydın Gökhan CHP
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Ankara Güzel Ülker AK PARTİ
Ankara Halıcı Mehmet Emrehan CHP
Ankara İpek Haluk AK PARTİ
Ankara İşler Emrullah AK PARTİ
Ankara İyimaya Ahmet AK PARTİ
Ankara Kapusuz Salih AK PARTİ
Ankara Kazdal Zelkif AK PARTİ
Ankara Kuşoğlu Bülent CHP
Ankara Nazlıaka Aylin CHP
Ankara Özdalga Nazmi Haluk AK PARTİ
Ankara Selamoğlu Tülay AK PARTİ
Ankara Sertçelik Seyit AK PARTİ
Ankara Şahin Fatih AK PARTİ
Ankara Şanlı Nurdan AK PARTİ
Ankara Tarhan Emine Ülker CHP
Ankara Topcu Zühal MHP
Ankara Türkeş Yıldırım Tuğrul MHP
Ankara Yeniçeri Özcan MHP
Antalya Acar Gürkut CHP
Antalya Badak Sadık AK PARTİ

Antalya Baykal Deniz CHP
Antalya Bulut Arif CHP
Antalya Çavuşoğlu Mevlüt AK PARTİ
Antalya Özdoğan Enç Gökcen AK PARTİ
Antalya Gönül Mehmet Vecdi AK PARTİ
Antalya Günal Mehmet MHP
Antalya İrbeç Yusuf Ziya MHP
Antalya Kaptan Osman CHP
Antalya Samani Hüseyin AK PARTİ
Antalya Sapan Yıldıray CHP
Antalya Toskay Tunca MHP
Antalya Türel Menderes Mehmet Tevfik AK PARTİ
Artvin Bayraktutan Uğur CHP
Artvin Kışla İsrafil AK PARTİ
Aydýn Aydın Osman CHP
Aydýn Baydar Metin Lütfi CHP
Aydýn Erdem Mehmet AK PARTİ
Aydýn Kılınç Ali Gültekin AK PARTİ
Aydýn Öyüş Semiha AK PARTİ
Aydýn Tezcan Bülent CHP
Aydın Uzunırmak Ali MHP
Balýkesir Akova Ayşe Nedret CHP
Balýkesir Aydınlıoğlu Ali AK PARTİ
Balýkesir Babuşcu Tülay AK PARTİ
Balýkesir Bulut Ahmet Duran MHP
Balýkesir Gümüş Haluk Ahmet CHP
Balýkesir Havutça Namık CHP
Balýkesir Öztaylan Mehmet Cemal AK PARTİ
Balıkesir Uğur Ahmet Edip AK PARTİ
Bilecik Poyraz Fahrettin AK PARTİ
Bilecik Şeker Bahattin MHP
Bingöl Baluken İdris BDP
Bingöl Taş Eşref AK PARTİ
Bingöl Yılmaz Cevdet AK PARTİ
Bitlis Demiröz Vedat AK PARTİ
Bitlis Kiler Vahit AK PARTİ
Bitlis Zenderlioğlu Husamettin BDP
Bolu Ercoşkun Ali AK PARTİ
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Bolu Küpçü Fehmi AK PARTİ
Bolu Özcan Tanju CHP
Burdur Özçelik Bayram AK PARTİ
Burdur Özkan Ramazan Kerim CHP
Burdur Yıldırım Hasan Hami AK PARTİ
Bursa Arınç Bülent AK PARTİ
Bursa Aydın İsmail AK PARTİ
Bursa Büyükataman İsmet MHP
Bursa Çavuşoğlu Hakan AK PARTİ
Bursa Candemir Çelik Canan AK PARTİ
Bursa Demiröz İlhan CHP
Bursa Ekinci Kemal CHP
Bursa Erdemir Aykan CHP
Bursa Kaleli Sena CHP
Bursa Erkal Kara Tülin AK PARTİ
Bursa Matlı Önder AK PARTİ
Bursa Özensoy Necati MHP
Bursa Öztürk Mustafa AK PARTİ
Bursa Su İsmet AK PARTİ
Bursa Şahin Hüseyin AK PARTİ
Bursa Şerbetçioğlu Mustafa Kemal AK PARTİ
Bursa Tayan Turhan CHP
Bursa Yıldırım Bedrettin AK PARTİ
Çanakkale Daniş Mehmet AK PARTİ
Çanakkale Kaşdemir İsmail AK PARTİ
Çanakkale Sarıbaş Ali CHP
Çanakkale Soydan Mustafa Serdar CHP
Çankýrý Filiz Hüseyin AK PARTİ
Çankırı Şahin İdris AK PARTİ
Çorum Bağcı Cahit AK PARTİ
Çorum Köse Tufan CHP
Çorum Uslu Salim AK PARTİ
Çorum Yýldýrým Murat AK PARTİ
Denizli Ayhan Emin Haluk MHP
Denizli Cihaner İlhan CHP
Denizli Dalbudak Nurcan AK PARTİ
Denizli Keskin Adnan CHP
Denizli Uçar Bilal AK PARTİ
Denizli Yüksel Mehmet AK PARTİ
Denizli Zeybekci Nihat AK PARTİ
Diyarbakýr Aydoğan Nursel BDP
Diyarbakýr Ayna Emine BDP
Diyarbakýr Lök Beyaz Mine AK PARTİ
Diyarbakýr Eronat Oya AK PARTİ
Diyarbakýr Eker Mehmet Mehdi AK PARTİ
Diyarbakýr Ensarioğlu Mehmet Galip AK PARTİ
Diyarbakýr Hamzaoğulları Mehmet Süleyman AK PARTİ
Diyarbakýr İçten Cuma AK PARTİ
Diyarbakır Tan Altan BDP
Diyarbakır Zana Leyla Bağımsız
Edirne Değirmendereli Kemal CHP
Edirne Gürkan Recep CHP
Edirne Müezzinoğlu Mehmet AK PARTİ
Elazýð Alpay Şuay AK PARTİ
Elazýð Balık Sermin AK PARTİ
Elazýð Demirbağ Zülfü AK PARTİ
Elazığ Erdem Enver MHP
Elazığ Septioğlu Faruk AK PARTİ
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Erzincan Işık Muharrem CHP
Erzincan Karakelle Sebahattin AK PARTİ
Erzurum Akdağ Recep AK PARTİ
Erzurum Aksak Muhyettin AK PARTİ
Erzurum Dağcı Çığlık Fazilet AK PARTİ
Erzurum Öztürk Oktay MHP
Erzurum Yavilioğlu Cengiz AK PARTİ
Erzurum Yılmaz Adnan AK PARTİ
Eskişehir Avcı Nabi AK PARTİ
Eskiþehir Batum Bedii Süheyl CHP
Eskiþehir Can Ülker AK PARTİ
Eskiþehir Demirel Ruhsar MHP
Eskiþehir Koca Salih AK PARTİ
Eskiþehir Kurt Kazım CHP
Gaziantep Bakbak Derya AK PARTİ
Gaziantep Çelik Hüseyin AK PARTİ
Gaziantep Erdoğan Mehmet AK PARTİ
Gaziantep Koçer Abdullah Nejat AK PARTİ
Gaziantep Mazıcıoğlu İbrahim Halil AK PARTİ
Gaziantep Sarı Mehmet AK PARTİ
Gaziantep Serindağ Ali CHP
Gaziantep Şahin Ali AK PARTİ
Gaziantep Şahin Fatma AK PARTİ
Gaziantep Şeker Mehmet CHP
Gaziantep Tayyar Şamil AK PARTİ
Gaziantep Yalçın Edip Semih MHP
Giresun Canikli Nurettin AK PARTİ
Giresun Geldi Mehmet AK PARTİ
Giresun Karaahmetoğlu Selahattin CHP
Giresun Tatlı Adem AK PARTİ
Gümüþhane Aydın Kemalettin AK PARTİ
Gümüþhane Üstün Feramuz AK PARTİ
Hakkâri Canan Esat BDP
Hakkâri Demirtaş Selahattin BDP
Hakkâri Zozani Adil BDP
Hatay Akgöl Hasan CHP
Hatay Çirkin Adnan Şefik MHP
Hatay Dudu Mevlüt CHP
Hatay Ediboğlu Mehmet Ali CHP
Hatay Ergin Sadullah AK PARTİ
Hatay Eryılmaz Refik CHP
Hatay Karasayar Orhan AK PARTİ
Hatay Öntürk Mehmet AK PARTİ
Hatay Türkoğlu Hacı Bayram AK PARTİ
Hatay Yeşildal Adem AK PARTİ
Isparta Bilgiç Süreyya Sadi AK PARTİ
Isparta Korkmaz Süleyman Nevzat MHP
Isparta Öner Ali Haydar CHP
Isparta Özel Recep AK PARTİ
Mersin Atıcı Aytuğ CHP
Mersin Bozkurt Nebi AK PARTİ
Mersin Çağlayan Mehmet Zafer AK PARTİ
Mersin Gök İsa CHP
Mersin Kürkcü Ertuğrul HDP
Mersin Ökten Çiğdem Münevver AK PARTİ
Mersin Öz Ali MHP
Mersin Öztürk Ali Rıza CHP
Mersin Seçer Vahap CHP
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Mersin Şandır Mehmet MHP
Mersin Uzun Ahmet Tevfik AK PARTİ
İstanbul Adan Celal MHP
İstanbul Akkiray Sabahat CHP
Ýstanbul Aksu Abdülkadir AK PARTİ
Ýstanbul Akşener Meral MHP
Ýstanbul Alan Engin MHP
Ýstanbul Aslanoğlu Ferit Mevlüt CHP
Ýstanbul Ataş Mustafa AK PARTİ
Ýstanbul Ayaydın Aydın Ağan CHP
Ýstanbul Bağış Egemen AK PARTİ
Ýstanbul Bahçekapılı Ayşe Nur AK PARTİ
Ýstanbul Bak Osman Aşkın AK PARTİ
Ýstanbul Barutçu İhsan Bağımsız
Ýstanbul Başesgioğlu Murat MHP
Ýstanbul Boyraz Osman AK PARTİ
Ýstanbul Bozkır Volkan AK PARTİ
Ýstanbul Bürge Hüseyin AK PARTİ
Ýstanbul Cengiz Ercan CHP
Ýstanbul Çelebi Süleyman CHP
Ýstanbul Çetin Muhammed AK PARTİ
Ýstanbul Çonkar Ahmet Berat AK PARTİ
Ýstanbul Baş Nimet AK PARTİ
Ýstanbul Dağoğlu Türkan AK PARTİ
Ýstanbul Dalyan Gülay AK PARTİ
Ýstanbul Danışoğlu Ayşe Eser CHP
Ýstanbul Dedegil Alev AK PARTİ
Ýstanbul Dinçer Celal CHP
Ýstanbul Dinçer Ömer AK PARTİ
Ýstanbul Domaç Mehmet AK PARTİ
Ýstanbul Ekşi Osman Oktay CHP
Ýstanbul Erdem Ekrem AK PARTİ
Ýstanbul Erdoğan Recep Tayyip AK PARTİ
Ýstanbul Erdoğdu Aykut CHP
Ýstanbul Erol Gürsoy AK PARTİ
Ýstanbul Ertürk Ahmet Haldun AK PARTİ
Ýstanbul Eyidoğan Haluk CHP
Ýstanbul Güllüce İdris AK PARTİ
Ýstanbul Hamzaçebi Mehmet Akif CHP
Ýstanbul İncekara Halide AK PARTİ
Ýstanbul Kacır Ünal AK PARTİ
Ýstanbul Karaca Harun AK PARTİ
Ýstanbul Kaya Atila MHP
Ýstanbul Kaya Erol AK PARTİ
Ýstanbul Kaynarca Tülay AK PARTİ
Ýstanbul Kılıçdaroğlu Kemal CHP
Ýstanbul Kıyıklık Feyzullah AK PARTİ
Ýstanbul Korutürk Osman Taney CHP
Ýstanbul Kubat Mehmet Doğan AK PARTİ
Ýstanbul Kuzu Burhan AK PARTİ
Ýstanbul Küçük Sedef CHP
Ýstanbul Külünk Metin AK PARTİ
Ýstanbul Macit Muhammet Bilal AK PARTİ
Ýstanbul Muş Mehmet AK PARTİ
Ýstanbul Nebati Nurettin AK PARTİ
Ýstanbul Torlak Durmuşali MHP
Ýstanbul Onur Melda CHP
Ýstanbul Oran Umut CHP
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Ýstanbul Öğüt Kadir Gökmen CHP
Ýstanbul Öğütken Ahmet Baha AK PARTİ
Ýstanbul Önder Sırrı Süreyya HDP
Ýstanbul Özgündüz Ali CHP
Ýstanbul Özkes İhsan CHP
Ýstanbul Pavey Şafak CHP
Ýstanbul Safi İsmail AK PARTİ
Ýstanbul Saral Oktay AK PARTİ
Ýstanbul Sarı Müslim CHP
Ýstanbul Satır Mihrimah Belma AK PARTİ
Ýstanbul Savaşer Sevim AK PARTİ
Ýstanbul Serter Fatma Nur CHP
İstanbul Şentop Mustafa AK PARTİ
İstanbul Şükür Hakan AK PARTİ
İstanbul Tamaylıgil Bihlun CHP
İstanbul Tanal Mahmut CHP
İstanbul Tanrıkulu Mustafa Sezgin CHP
İstanbul Tekin Gürsel CHP
İstanbul Toprak Binnaz CHP
İstanbul Toprak Erdoğan CHP
İstanbul Tunay Faik CHP
İstanbul Tuncel Sebahat HDP
İstanbul Turan Bülent AK PARTİ
İstanbul Türkeş Ahmet Kutalmış AK PARTİ
İstanbul Tüzel Abdullah Levent HDP
İstanbul Uçma İsmet AK PARTİ
İstanbul Ünal Şirin AK PARTİ
İstanbul Yılmaz Enver AK PARTİ
İstanbul Yiğit İbrahim AK PARTİ
Ýzmir Aksünger Erdal CHP
Ýzmir Aşlık Ali AK PARTİ
Ýzmir Balbay Mustafa Ali CHP
Ýzmir Çam Musa CHP
Ýzmir Çıray Aytun CHP
Ýzmir Dağ Hamza AK PARTİ
Ýzmir Denizli İlknur AK PARTİ
İzmir Ayman Güler Birgül CHP
İzmir Günay Ertuğrul AK PARTİ
İzmir Güven Hülya CHP
İzmir İşbilen İlhan AK PARTİ
İzmir Kalkan Erdal AK PARTİ
İzmir Moroğlu Mustafa CHP
İzmir Mumcu Şükran Güldal CHP
İzmir Oyan Oğuz CHP
İzmir Sait Rıfat AK PARTİ
İzmir Susam Mehmet Ali CHP
İzmir Şengül Aydın AK PARTİ
İzmir Tanrıkulu Ahmet Kenan MHP
İzmir Tekelioğlu Mehmet Sayım AK PARTİ
İzmir Türeli Rahmi Aşkın CHP
İzmir Türmen Rıza Mahmut CHP
İzmir Ulema Nesrin AK PARTİ
İzmir Vural Oktay MHP
İzmir Yıldırım Binali AK PARTİ
İzmir Yüksel Alaattin CHP
Kars Arslan Ahmet AK PARTİ
Kars Birtane Mülkiye BDP
Kars Kılıç Yunus AK PARTİ
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Kastamonu Çınar Emin MHP
Kastamonu Gülşen Mustafa Gökhan AK PARTİ
Kastamonu Köylü Hakkı AK PARTİ
Kayseri Gündeş Bakır Pelin AK PARTİ
Kayseri Elitaş Mustafa AK PARTİ
Kayseri Halaçoğlu Yusuf MHP
Kayseri Karayel Yaşar AK PARTİ
Kayseri Kulkuloğlu Mehmet Şevki CHP
Kayseri Öksüzkaya Ahmet AK PARTİ
Kayseri Tamer İsmail AK PARTİ
Kayseri Yakut Sadık AK PARTİ
Kayseri Yıldız Taner AK PARTİ
Kırklareli Dibek Turgut CHP
Kırklareli Gürşan Şenol AK PARTİ
Kırklareli Kesimoğlu Mehmet Siyam CHP
Kırşehir Aslan Muzaffer AK PARTİ
Kırşehir Çalışkan Abdullah AK PARTİ
Kocaeli Akar Haydar CHP
Kocaeli Aygün Zeki AK PARTİ
Kocaeli Baştopçu Muzaffer AK PARTİ
Kocaeli Ergün Nihat AK PARTİ
Kocaeli Gönül Azize Sibel AK PARTİ
Kocaeli Güneş Hurşit CHP
Kocaeli Işık Fikri AK PARTİ
Kocaeli Kaplan Mehmet Hilal CHP
Kocaeli Okur Mehmet Ali AK PARTİ
Kocaeli Şeker İlyas AK PARTİ
Kocaeli Türkkan Lütfü MHP
Konya Akış Mustafa AK PARTİ
Konya Bal Faruk MHP
Konya Baloğlu Mustafa AK PARTİ
Konya Davutoğlu Ahmet AK PARTİ
Konya Kabakcı Mustafa AK PARTİ
Konya Kalaycı Mustafa MHP
Konya Kart Atilla CHP
Konya Özkul Kerim AK PARTİ
Konya Samancı Gülay AK PARTİ
Konya Tüfekci Harun AK PARTİ
Konya Türkmenoğlu Ayşe AK PARTİ
Konya Üzülmez Hüseyin AK PARTİ
Konya Zorlu Cem AK PARTİ
Konya Yerlikaya İlhan AK PARTİ
Kütahya Aksoy Soner AK PARTİ
Kütahya Bal İdris AK PARTİ
Kütahya Işık Alim MHP
Kütahya Kavuncu Vural AK PARTİ
Kütahya Kinay Hasan Fehmi AK PARTİ
Malatya Ağbaba Veli CHP
Malatya Akın Hüseyin Cemal AK PARTİ
Malatya Çalık Öznur AK PARTİ
Malatya Fındıklı Mahmut Mücahit AK PARTİ
Malatya Öz Ömer Faruk AK PARTİ
Malatya Şahin Mustafa AK PARTİ
Manisa Akçay Erkan MHP
Manisa Aydemir Uğur AK PARTİ
Manisa Berber Recai AK PARTİ
Manisa Oral Sümer MHP
Manisa Ören Hasan CHP
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Manisa Öz Sakine CHP
Manisa Özdağ Selçuk AK PARTİ
Manisa Özel Özgür CHP
Manisa Tanrıverdi Hüseyin AK PARTİ
Manisa Yurttaş Muzaffer AK PARTİ
Kahramanmaraş Dedeoğlu Mesut MHP
Kahramanmaraş Güvenç Sıtkı AK PARTİ
Kahramanmaraş Bayazıt Kaçar Sevde AK PARTİ
Kahramanmaraş Özbolat Durdu CHP
Kahramanmaraş Pakdil Nevzat AK PARTİ
Kahramanmaraş Ramazanoğlu Yıldırım Mehmet AK PARTİ
Kahramanmaraş Sağlam Mehmet AK PARTİ
Kahramanmaraş Ünal Mahir AK PARTİ
Mardin Akdağ Abdurrahim AK PARTİ
Mardin Bekin Şahkulubey Gönül AK PARTİ
Mardin Dora Erol BDP
Mardin Güler Muammer AK PARTİ
Mardin Türk Ahmet Bağımsız
Mardin Yıldırım Gülser BDP
Muğla Aldan Ömer Süha CHP
Muğla Boğa Ali AK PARTİ
Muğla Çandar Tolga CHP
Muğla Demir Nurettin CHP
Muğla Erdoğan Mehmet MHP
Muğla Özden Yüksel AK PARTİ
Muş Çakar Muzaffer AK PARTİ
Muş Çelik Demir BDP
Muş Işık Faruk AK PARTİ
Muş Sakik Sırrı BDP
Nevşehir Feralan Ahmet Erdal AK PARTİ
Nevşehir Gizligider Ebu Bekir AK PARTİ
Nevşehir Göktürk Murat AK PARTİ
Niğde Kavaklıoğlu Alpaslan AK PARTİ
Niğde Selvi Ömer AK PARTİ
Niğde Şafak Doğan CHP
Ordu Hamarat Mustafa AK PARTİ
Ordu Şahin İdris Naim AK PARTİ
Ordu Şener İhsan AK PARTİ
Ordu Ünal Fatih Han AK PARTİ
Ordu Yıldız İdris CHP
Rize Bayraktar Nusret AK PARTİ
Rize Karal Hasan AK PARTİ
Rize Yazıcı Hayati AK PARTİ
Sakarya Çelik Hasan Ali AK PARTİ
Sakarya Dişli Şaban AK PARTİ
Sakarya İslam Ayşenur AK PARTİ
Sakarya Kutluata Münir MHP
Sakarya Özkoç Engin CHP
Sakarya Üstün Ayhan Sefer AK PARTİ
Sakarya Yavuz Ali İhsan AK PARTİ
Samsun Bakır Tülay AK PARTİ
Samsun Demir Cemal Yılmaz AK PARTİ
Samsun Demir Mustafa AK PARTİ
Samsun Kalkavan Ahmet İhsan CHP
Samsun Kılıç Akif Çağatay AK PARTİ
Samsun Kılıç Suat AK PARTİ
Samsun Koç Ahmet Haluk CHP
Samsun Şimşek Cemalettin MHP
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İli Soyadý Adý Parti Oyu

Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Red/Kabul (Pusula ile)
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı



Samsun Yeni Ahmet AK PARTİ
Siirt Demirkıran Afif AK PARTİ
Siirt Kışanak Gültan BDP
Siirt Ören Osman AK PARTİ
Sinop Altay Engin CHP
Sinop Ersoy Mehmet AK PARTİ
Sivas Bilgin Hilmi AK PARTİ
Sivas Memecan Mesude Nursuna AK PARTİ
Sivas Özdemir Malik Ecder CHP
Sivas Turan Ali AK PARTİ
Sivas Yılmaz İsmet AK PARTİ
Tekirdağ Akbulut Tevfik Ziyaeddin AK PARTİ
Tekirdağ Belen Bülent MHP
Tekirdağ Köprülü Emre CHP
Tekirdağ Öztrak Faik CHP
Tekirdağ Yemişçi Özlem AK PARTİ
Tekirdağ Yüceer Candan CHP
Tokat Aslan Zeyid AK PARTİ
Tokat Ayalan Şükrü AK PARTİ
Tokat Doğru Reşat MHP
Tokat Düzgün Orhan CHP
Tokat Yüksel Dilek AK PARTİ
Trabzon Aydın Koray MHP
Trabzon Bayraktar Erdoğan AK PARTİ
Trabzon Bıyıklıoğlu Aydın AK PARTİ
Trabzon Canalioğlu Mehmet Volkan CHP
Trabzon Özak Faruk Nafız AK PARTİ
Trabzon Seymenoğlu Safiye AK PARTİ
Tunceli Aygün Hüseyin CHP
Tunceli Genç Kamer CHP
Şanlıurfa Akman Yahya AK PARTİ
Şanlıurfa Akyürek Mehmet AK PARTİ
Şanlıurfa Ayhan İbrahim BDP
Şanlıurfa Binici İbrahim BDP
Şanlıurfa Çelik Faruk AK PARTİ
Şanlıurfa Eyyüpoğlu Seyit AK PARTİ
Şanlıurfa Gök Abdulkerim AK PARTİ
Şanlıurfa Gülpınar Mehmet Kasım AK PARTİ
Şanlıurfa Kaçar Mahmut AK PARTİ
Şanlıurfa Önen Abdulkadir Emin AK PARTİ
Şanlıurfa Özcan Halil AK PARTİ
Şanlıurfa Uslu Zeynep Armağan AK PARTİ
Uşak Altay Mehmet AK PARTİ
Uşak Güneş İsmail AK PARTİ
Uşak Akagün Yılmaz Dilek CHP
Van Aktaş Kemal Bağımsız
Van Bilici Mustafa AK PARTİ
Van Çiftci Fatih AK PARTİ
Van Gür Nazmi BDP
Van Kayatürk Burhan AK PARTİ
Van Orhan Gülşen AK PARTİ
Van Tuğluk Aysel Bağımsız
Van Üçer Özdal BDP
Yozgat Başer Yusuf AK PARTİ
Yozgat Bozdağ Bekir AK PARTİ
Yozgat Durmaz Sadir MHP
Yozgat Soysal Ertuğrul AK PARTİ
Zonguldak Candan Ercan AK PARTİ
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Ýli Soyadý Adý Parti Oyu

Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul



Zonguldak Haberal Mehmet CHP
Zonguldak Köktürk Ali İhsan CHP
Zonguldak Toptan Köksal AK PARTİ
Zonguldak Ulupınar Özcan AK PARTİ
Aksaray Açıkgöz Ruhi AK PARTİ
Aksaray Alaboyun Ali Rıza AK PARTİ
Aksaray İnceöz İlknur AK PARTİ
Bayburt Özbek Bünyamin AK PARTİ
Karaman Akgün Mevlüt AK PARTİ
Karaman Elvan Lütfi AK PARTİ
Kırıkkale Atalay Beşir AK PARTİ
Kırıkkale Can Ramazan AK PARTİ
Kırıkkale Köksal Oğuz Kağan AK PARTİ
Batman Akat Ata Ayla BDP
Batman Özdemir Ziver AK PARTİ
Batman Şimşek Mehmet AK PARTİ
Batman Yıldız Bengi BDP
Şırnak Dindar Mehmet Emin AK PARTİ
Şırnak Irmak Selma BDP
Şırnak Kaplan Hasip BDP
Şırnak Sarıyıldız Faysal BDP
Bartın Tunç Yılmaz AK PARTİ
Bartın Yalçınkaya Muhammet Rıza CHP
Ardahan Atalay Orhan AK PARTİ
Ardahan Öğüt Ensar CHP
Iğdır Buldan Pervin BDP
Iğdır Oğan Sinan MHP
Yalova Coşkun Temel AK PARTİ
Yalova İnce Muharrem CHP
Karabük Kahveci Osman AK PARTİ
Karabük Şahin Mehmet Ali AK PARTİ
Kilis Dal Ahmet Salih AK PARTİ
Kilis Karakuş Fuat AK PARTİ
Osmaniye Bahçeli Devlet MHP
Osmaniye Kastal Durdu Mehmet AK PARTİ
Osmaniye Önal Suat AK PARTİ
Osmaniye Türkoğlu Hasan Hüseyin MHP
Düzce Arslan Fevai AK PARTİ
Düzce Çakır Osman AK PARTİ
Düzce Korkmaz İbrahim AK PARTİ
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Ýli Soyadý Adý Parti Oyu

Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul



XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SGK Bursa İl Müdürü ve Trabzon Müftüsü

atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/29725)

– 518 –

murat 307

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 519 –

murat 308–309

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 520 –

murat 310–311

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



2.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, bir vakfa bir cami projesi için yardım sözü verildiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/29777)

– 521 –

murat 312

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 522 –

murat 313–314

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



3.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, bir İngiliz sanatçı ile bir cami projesi hakkında görüşme
yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı
(7/29778)

– 523 –

murat 315

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 524 –

murat 316–317

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



4.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren bir şirkete ilişkin
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/30821)

– 525 –

murat 318

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013

Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI tarafından Anayasanın
98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.



– 526 –

murat 319–320

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Millî Güvenlik Kurulu tarafından kurulan çalışma
gruplarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/31332)

– 527 –

murat 321

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
Anayasa’nın 98 ve T.B.M.M içtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.



– 528 –

murat 322

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 529 –

murat 323

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



6.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 25 Haziran 2013 tarihinde partisinin grup toplantısında
kullandığı bir ifadeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı
(7/31666)

– 530 –

murat 324

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 531 –

murat 325–326

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



7.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, siyasi partilere eş başkanlık yolunun açılmasına
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/32239)

– 532 –

murat 327

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 533 –

murat 328

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 534 –

murat 329

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



8.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, gıda, ziraat ve su ürünleri mühendisi ile veteriner hekim
kadroları için yapılması planlanan atamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/32257)

– 535 –

murat 330

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 536 –

murat 331

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 537 –

murat 332

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



9.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Dilekçe Komisyonu kararlarına ilişkin sorusu
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/32547)

– 538 –

murat 333

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 539 –

murat 334

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 540 –

murat 335

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



10.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, soru önergeleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/32548)

– 541 –

murat 336

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 542 –

murat 337–338

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 543 –

murat 339

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



11.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Cumhurbaşkanının yurt içi ve yurt dışı
ziyaretlerine katılan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili
Sadık Yakut’un cevabı (7/32549)

– 544 –

murat 340

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 545 –

murat 341

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 546 –

murat 342

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



12.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, çiğ süte verilen destek miktarına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/32563)

– 547 –

murat 343

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 548 –

murat 344

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 549 –

murat 345

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 550 –

murat 346

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından hazırlanan ancak RTÜK tarafından yayınlanması uygun bulunmayan bazı kamu spotlarına
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
(7/32582)

– 551 –

murat 347

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 552 –

murat 348

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 553 –

murat 349

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait arsa ve
araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın cevabı (7/32622)

– 554 –

murat 350

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 555 –

murat 351

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 556 –

murat 352

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 557 –

murat 353

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve
bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik’in cevabı (7/32707)

– 558 –

murat 354

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 559 –

murat 355

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013

29/11/2013



16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile
bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik’in cevabı (7/32708)

– 560 –

murat 356

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 561 –

murat 357

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013

29/11/2013



17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkça ve Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve
kuruluşlarınca yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik’in cevabı (7/32716)

– 562 –

murat 358

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 563 –

murat 359

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013

29-11-2013



– 564 –

murat 360

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 565 –

murat 361

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



18.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün hayvancılıkla
ilgili sorunlarına,

- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, sınırlardan kaçak kurbanlık hayvan getirildiği iddiasına,
- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların

satış ve kiralama işlemlerine,
Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine,
- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, sakız üretiminin desteklenmesine ve Çeşme Yarımadası’ndaki

tarımsal yatırımlara,
- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında şarbon hastalığı nedeniyle

karantinaya alınan köylere ve hastalıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara,
- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, besicilik yapan firma sayısı ile üretilen küçükbaş ve

büyükbaş hayvan sayılarına,
- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesindeki TİGEM’e ait arazinin kiralanmasına,
- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Kalburt ve Kulaca

derelerinde yaşanan kirliliğe,
İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/32772),

(7/32773), (7/32774), (7/32775), (7/32776), (7/32777), (7/32778), (7/32779), (7/32780)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

– 566 –

murat 362

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 567 –

murat 363

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 568 –

murat 364

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 569 –

murat 365

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 570 –

murat 366

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 571 –

murat 367

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 572 –

murat 368

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 573 –

murat 369

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 574 –

murat 370

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 575 –

murat 371

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 576 –

murat 372

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 577 –

murat 373

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 578 –

murat 374

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 579 –

murat 375

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 580 –

murat 376

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 581 –

murat 377–378

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 582 –

murat 379

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 583 –

murat 380

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 584 –

murat 381

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 585 –

murat 382

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile
bunların satış ve kiralama işlemlerine,

Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine,
İlişkin soruları ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/32781), (7/32782)

– 586 –

murat 383

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 587 –

murat 384

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 588 –

murat 385

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 589 –

murat 386–387

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



20.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, yurt dışı çıkış harcına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/32887)

– 590 –

murat 388

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 591 –

murat 389

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



21.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyde yapılan ağaç
kesimlerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/32964)

– 592 –

murat 390

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 593 –

murat 391–392

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



22.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, arazisi istimlak edilen bir vatandaşın
mağduriyetine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/32968)

– 594 –

murat 393

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 595 –

murat 394

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 596 –

murat 395

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, e-ticaret sektörünün sağlıklı işlemesi
için alınan önlemler ile yapılan denetimlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet
Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/33089)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

– 597 –

murat 396

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 598 –

murat 397

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 599 –

murat 398

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 600 –

murat 399-400

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



24.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ankara’da açılışına katıldığı bir AVM’de bir mağazanın
kepenklerinin kapatılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı’nın cevabı (7/33142)

– 601 –

murat 401

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 602 –

murat 402–403

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013

02 ARALIK 2013



25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları
gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı (7/33183)

– 603 –

murat 404

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 604 –

murat 405

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 605 –

murat 406

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları
gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/33262)

– 606 –

murat 407

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 607 –

murat 408–409

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda
çalışan taşeron işçilerin sayısı ile mali haklarına,

Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan personele,
İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/33355), (7/33359)

– 608 –

murat 410

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 609 –

murat 411

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 610 –

murat 412

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 611 –

murat 413

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



28.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki bazı
köylerin içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı
(7/33357)

– 612 –

murat 414

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 613 –

murat 415

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 614 –

murat 416

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



29.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli vatandaşların Türkiye Büyük Millet
Meclisine bağlı saray, kasır ve köşkleri ziyaretlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/33385)

– 615 –

murat 417

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 616 –

murat 418

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 617 –

murat 419

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde erişimi engellenen
internet sitelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı
(7/33386)

– 618 –

murat 420

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 619 –

murat 421–422

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



31.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, soru önergelerine ve bunların
cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un
cevabı (7/33388)

– 620 –

murat 423

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 621 –

murat 424

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 622 –

murat 425

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 623 –

murat 426

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



32.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ’in, Sayıştay’ın dış denetim raporunda ifade edilen çeşitli
ihalelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/33718)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

– 624 –

murat 427

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 625 –

murat 428

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 626 –

murat 429

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 627 –

murat 430

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 628 –

murat 431

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 629 –

murat 432

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 630 –

murat 433

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 631 –

murat 434

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



33.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Sayıştay tarafından hazırlanan yargılamaya esas
raporlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/33719)

– 632 –

murat 435

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 633 –

murat 436

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 634 –

murat 437

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 635 –

murat 438

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 636 –

murat 439

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



34.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari
Teşkilatı personeline servis hizmeti sağlanmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/33720)

– 637 –

murat 440

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 638 –

murat 441-442

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



35.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’un bir açıklamasına
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’in cevabı (7/34266)

– 639 –

murat 443

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013



– 640 –

murat 444

TBMM B: 24 3 . 12 . 2013

29/11/2013



TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

DÖNEM: 24   YASAMA YILI: 4

24 ÜNCÜ BÝR LEÞÝM
3 ARALIK 2013 SALI

SAAT: 15.00

1

2

3

4

5

6

7

8

KISIMLAR



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.- 240 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak

görüşülmesi; 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.)
3.- 297 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak

görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ilâ 20 nci maddelerden, ikinci bölümünün 21 ilâ 41 inci maddelerden,
üçüncü bölümünün çerçeve 55 inci maddeye bağlı Geçici 3, 4 ve 5 inci maddeler ile Geçici 1 inci madde
dahil olmak üzere 42 ilâ 59 uncu maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 16/1/2013 tarihli 53 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)
4.- 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak

görüşülmesi;  birinci bölümünün 6 ncı maddeye bağlı Ek 2 ve Ek 3 üncü maddeler dahil olmak üzere 1 ila
6 ncı maddelerden, ikinci bölümünün 7 ila 11 inci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 30/10/2013 tarihli 10 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.)
5.- Genel Kurulun;
3 ve 4 Aralık 2013 günkü birleşimlerinde Sözlü Soruların görüşülmemesi;
3 Aralık 2013 Salı günkü Birleşiminde diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin

“Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi;
3 Aralık 2013 Salı günkü Birleşiminde 15:00 - 23:00 saatleri arasında;
4 ve 5 Aralık 2013 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14:00 - 23:00 saatleri arasında;
çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir.
(Genel Kurulun 26/11/2013 tarihli 21 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTILARI

* Dışişleri Komisyonu
4.12. 2013 Çarşamba - Saat: 11.00

* Plan ve Bütçe Komisyonu
4.12. 2013 Çarşamba - Saat: 11.00

* Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
5.12. 2013 Perşembe - Saat: 11.00



TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜN DEMÝ
24 ÜNCÜ BÝRLEÞÝM              3 ARALIK 2013 SALI                     SA AT : 15.00

                                                                                                                                                     

1 _ BAÞKAN LIÐIN GE NEL KU RU LA SU NUÞLA RI

                                                                                                                                                     

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; 2981 Yılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara
Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/239)
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi
                                                                                                                                                      

2 _ ÖZEL GÜN DEM DE YER ALA CAK ÝÞLER
                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                     

3 _ SEÇİM
                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                     

4 _ OY LA MA SI YA PI LA CAK ÝÞLER
                                                                                                                                                      

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısının açık oylaması (1/694) (S. Sayısı: 397) (X)
                                                                                                                                                     

5 _ MECLÝS SO RUÞTUR MA SI RA POR LA RI

                                                                                                                                                                                   
      �       

                                                                                                                                                                                 

6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

                                                                                                                                                                                   
      �       

                                                                                                                                                                             

7 _ SÖZLÜ SORULAR
                                                                                                                                                                                   

      �       
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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: 377) Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) 
(Dağıtma tarihi: 3.1.2012) (X) 

4. - (S. Sayısı: 359) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Polis Eğitiminde İşbirliği Üzerine Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/671) (Dağıtma tarihi: 27.11.2012) (X) 

5. - (S. Sayısı: 399) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/703) (Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

6. - (S. Sayısı: 379) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/714) (Dağıtma tarihi: 
3.1.2013) (X) 

7. - (S. Sayısı: 440) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/736) (Dağıtma tarihi: 25.3.2013) (X) 

8. - (S. Sayısı: 447) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (Dağıtma 
tarihi: 10.4.2013) (X) 

9. - (S. Sayısı: 477) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/774) (Dağıtma tarihi: 2.7.2013) (**) (X) 

10. - (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) 

                                                 
(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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11. - (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) 

12. - (S. Sayısı: 375) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (Dağıtma tarihi: 
20.12.2012) (X) 

13. - (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) 

14. -  (S. Sayısı: 383) Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek 
Protokol ve Protokole İlişkin Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/647) (Dağıtma tarihi: 
15.1.2013) (X) 

15. - (S. Sayısı: 422) Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari 
ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/731) (Dağıtma tarihi: 26.2.2013) (X) 

16. - (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) 

17. - (S. Sayısı: 380) Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2013) (X) 

18. - (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) 

19. - (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) 

20. - (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) 

21. - (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) 

22. - (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) 
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23. - (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) 

24. -  (S. Sayısı: 429) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 
Avrupa İşleri Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/681) (Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 

25. - (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) 

26. - (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) 

27. - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

28. - (S. Sayısı: 449) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/755) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

29. - (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) 

30. - (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) 

31. - (S. Sayısı: 419) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/692) (Dağıtma tarihi: 21.2.2013) (X) 

32. - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kendi Ülkeleri Arasında Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/727) 
(Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

33. - (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) 

34. - (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) 
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35. - (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) 

36. - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Habibe Kadiri Kız Okullarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/723) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

37. -  (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) 

38. - (S. Sayısı: 439) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Eğitim 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/735) (Dağıtma tarihi: 21.3.2013)  (X) 

39. - (S. Sayısı: 297) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile Çevre 
Komisyonu Raporu (1/627) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (**) 

40. - (S. Sayısı: 420) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (Dağıtma tarihi: 21.2.2013) (X) 

41. - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/668) 
(Dağıtma tarihi: 27.11.2012) (X) 

42. - (S. Sayısı: 351) Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadenizdeki Deniz 
Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/704) (Dağıtma tarihi: 
15.11.2012) (X) 

43. - (S. Sayısı: 386) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kültür Yollarına İlişkin 
Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/686) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

44. - (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) 

45. - (S. Sayısı: 354) Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/691) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2012) (X) 

46. - (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) 

47. - (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) 
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48. - (S. Sayısı: 433) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/738) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.2013) (X) 

49. - (S. Sayısı: 340) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (Dağıtma tarihi: 
9.11.2012) (X) 

50. - (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) 

51. - (S. Sayısı: 392) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/718) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

52. - (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) 

53. - (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) 

54. - (S. Sayısı: 425) Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin 
Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/740) (Dağıtma tarihi: 26.2.2013) (X) 

55. - (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) 

56. - (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) 

57. - (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) 

58. - (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) 

59. - (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) 

60. - (S. Sayısı: 432) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) 
(Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 
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61. -  (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) 

62. -  (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında 
Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/678) (Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

63. - (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) 

64. - (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) 

65. - (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) 

66. - (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) (**) 

67. - (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) 

68. - (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) 

69. - (S. Sayısı: 344) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/657) (Dağıtma tarihi: 15.11.2012) (X) 

70. - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında 
Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/659) (Dağıtma tarihi: 15.11.2012) (X) 

71. - (S. Sayısı: 352) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında Vergi 
Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/654) (Dağıtma tarihi: 23.11.2012) (X) 

72. - (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) 

73. - (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) 
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74. - (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) 

75. - (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) 

76. - (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) 

77. - (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) 

78. - (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) 

79. - (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) 

80. - (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) 

81. - (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) 

82. - (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) 

83. - (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) 

84. - (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) 

85. - (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) 

86. - (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) 
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87. - (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) 

88. - (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) 

89. - (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) 

90. - (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) 

91. - (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) 

92. - (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) 

93. - (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) 

94. - (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) (**)   

95. - (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) 

96. - (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) 

97. - (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) 

98. - (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) 

99. - (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) 
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100. - (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) 

101. - (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) 

102. - (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) 

103. - (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) 

104. - (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) 

105. - (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) 

106. - (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) 

107. - (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) 

108. - (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) 

109. - (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) 

110. - (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) 

111. - (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) 

112. -  (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) 
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113. - (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) 

114. - (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) 

115. - (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) 

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) 

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: 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) 

123. - (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) 
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124. - (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) 

125. -  (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) 

126. - (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) 

127. - (S. Sayısı: 225) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (Dağıtma tarihi: 20.4.2012) (X) 

128. -  (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) 

129. - (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) 

130. - (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) 

131. -  (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) 

132. -  (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) 

133. - (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) 

134. - (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) 

135. - (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)  
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136. - (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)  

137. - (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)  

138. - (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) 

139. - (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) 

140. -  (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) 

141. -  (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) 

142. -  (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) 

143. -  (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) 

144. -  (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) 

145. -  (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) 

146. -  (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) 

147. -  (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) 
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148. -  (S. Sayısı: 320) Ortak Savunma Araştırma ve Teknoloji Projeleri Konulu 1 Numaralı 
Avrupa Araştırma Grubu Düzenlemesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/387) (Dağıtma tarihi: 
1.10.2012) (X) 

149. -  (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) 

150. -  (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) 

151. -  (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) 

152. -  (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) 

153. -  (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) 

154. -  (S. Sayısı: 341) Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji 
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/597) (Dağıtma tarihi: 14.11.2012) 

155. -   (S. Sayısı: 353) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümlerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/664) 
(Dağıtma tarihi: 21.11.2012) (X) 

156. -  (S. Sayısı: 372) Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, 
Caydırma ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu; Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/661) (Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

157. -  (S. Sayısı: 373) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/670) 
(Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

158. -  (S. Sayısı: 374) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/677) (Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

159. -  (S. Sayısı:  378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/706) (Dağıtma tarihi: 3.1.2013) (X) 

160. -  (S. Sayısı: 382) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallık Hükümeti Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu ve 
Dışişleri Komisyonu Raporları (1/633) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

 24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

 
– 17 –

161. -  (S. Sayısı: 385) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/682) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

162. -  (S. Sayısı: 387) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/702) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

163. -  (S. Sayısı: 389) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/711) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

164. -  (S. Sayısı: 390) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik 
Devletleri Avrupa Özel Harekat Komutanlığı Arasında Birleşik Özel Harekat Kuvvetleri 
Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/715) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

165. -  (S. Sayısı: 391) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/716) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

166. -  (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Gençlik 
Faaliyetleri ve Spor Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/696) (Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

167. -   (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 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 (1/713) (Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

168. -  (S. Sayısı: 403) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İç Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/720) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

169. -  (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

170. -  (S. Sayısı: 407) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve E-Devlet Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/675) 
(Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

171. -  (S. Sayısı: 408) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/726) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

172. -  (S. Sayısı: 411) Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyetinin Demiryolu 
Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile 
İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 7.2.2013) (X) 

173. -  (S. Sayısı: 412) Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/680) (Dağıtma tarihi: 7.2.2013) (X) 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

 24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

 
– 18 –

174. -  (S. Sayısı: 418) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/655) (Dağıtma 
tarihi: 21.2.2013) (X) 

175. -  (S. Sayısı: 423) Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/733) 
(Dağıtma tarihi: 26.2.2013)  (X) 

176. -  (S. Sayısı: 430) İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyanada 
Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi Kurulması ve İşleyişine Dair Anlaşmaya 
Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/729) (Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 

177. -  (S. Sayısı: 431) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında 
Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/732) (Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 

178. -  (S. Sayısı: 438) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/712) (Dağıtma tarihi: 21.3.2013)  (X) 

179. -  (S. Sayısı: 442) Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/743) 
(Dağıtma tarihi: 26.3.2013) (X) 

180. -  (S. Sayısı: 446) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/752) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

181. -   (S. Sayısı: 448)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Gürcistan Hükümeti Arasında İcra Edilecek Kafkas Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı İçin Ev 
Sahibi Ülke Desteği Koşullarına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/754) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

182. -  (S. Sayısı: 455) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) 
(Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

183. - (S. Sayısı: 456) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/760) (Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

184. -  (S. Sayısı: 457) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ortak Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

185. -  (S. Sayısı: 458) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile 
Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/762) 
(Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

186. -  (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 
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187. -  (S. Sayısı: 461) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili 
Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği Kanunu Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil’in; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1505, 2/695) 
(Dağıtma tarihi: 21.5.2013) (X) 

188. -  (S. Sayısı: 462) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa 
Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (Dağıtma tarihi: 24.5.2013) (X) 

189. -  (S. Sayısı: 464) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/766) 
(Dağıtma tarihi: 28.5.2013) (X) 

190. - (S. Sayısı: 465) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/767) (Dağıtma tarihi: 28.5.2013) (X) 

191. -  (S. Sayısı: 466) Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/768) (Dağıtma tarihi: 28.5.2013) (X) 

192. -  (S. Sayısı: 468) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı 
ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve 
Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/772) (Dağıtma tarihi: 17.6.2013) (X) 

193. -  (S. Sayısı: 471) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında 
Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/776) (Dağıtma tarihi: 17.6.2013) (X) 

194. -  (S. Sayısı: 472) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/777) (Dağıtma tarihi: 
17.6.2013) (X) 

195. -  (S. Sayısı: 470) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/775) (Dağıtma tarihi: 18.6.2013) (X) 

196. -  (S. Sayısı: 469) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/773) (Dağıtma tarihi: 18.6.2013) (X) 

197. - (S. Sayısı: 474) Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/756) (Dağıtma tarihi: 25.6.2013) (X) 
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198. - (S. Sayısı: 483) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/783) (Dağıtma tarihi: 10.7.2013) (X) 

199. - (S. Sayısı: 484) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/784) (Dağıtma tarihi: 10.7.2013) (X) 

200. - (S. Sayısı: 485) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (Dağıtma tarihi: 10.7.2013) (X) 

201. - (S. Sayısı: 486) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (Dağıtma tarihi: 1.10.2013) (X) 

202. - (S. Sayısı: 487) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında 
Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (Dağıtma tarihi: 1.10.2013) (X) 

203. - (S. Sayısı: 494) Türkiye Cumhuriyetine Şanhay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı 
Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıranın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/800) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

204. - (S. Sayısı: 495) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/802) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

205. - (S. Sayısı: 496) Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Deniz Balıkçılığı ve 
Kültür Balıkçılığı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/803) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

206. - (S. Sayısı: 497) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında Kültür ve Sanat Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/804) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

207. - (S. Sayısı: 498) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu 
Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Konulu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

208. - (S. Sayısı: 499) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/822) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

209. - (S. Sayısı: 500) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/799) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

210. - (S. Sayısı: 501) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu 
Arasında Türkiye ve İKB Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Teşviki İçin İşbirliğine 
Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/801) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 
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211. - (S. Sayısı: 502) Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmada Düzeltme Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/807) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

212. - (S. Sayısı: 503) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/811) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

213. - (S. Sayısı: 504) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/817) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

214. - (S. Sayısı: 480 ve 480’e 1’inci Ek) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 16 Milletvekilinin; Üniversite Öğretim 
Elemanları ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çalışan Personelin Tam 
Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul 
Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mustafa 
Sezgin Tanrıkulu'nun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün; Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Tababet ve 
Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/791, 2/159, 2/401, 2/592, 2/769, 
2/1049) (Dağıtma tarihi: 27.11.2013) (X) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 480)
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T.C.
Baþbakanlýk

Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü 20/6/2013

Sayý: 31853594-101-780-3311

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 27/5/2013
tarihinde kararlaştırılan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereðini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan
Baþbakan
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/791)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

TALİ Adalet Komisyonu
Anayasa Komisyonu
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu
Milli Savunma Komisyonu



GENEL GEREKÇE
11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye karşı açılan iptal davasında Anayasa Mahkemesince,
Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren 6223 sayılı Yetki Kanunu
kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle mezkûr Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin
yetki yönünden iptaline karar verilmiştir. Gerek iptal edilen hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ve
gerekse uygulamada görülen ihtiyaçların karşılanması maksadıyla 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede de değişiklik ve düzenlemeler yapılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin hakkaniyete, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, verimli, kaliteli ve
etkili şekilde sunulması amacıyla, kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışma esasına geçişi
teminen yürürlüğe konulan ve kamuoyunda Tamgün Kanunu olarak anılan 5947 sayılı Kanunla,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesi değiştirilmiş ve kamu sağlık hizmetlerinde
ikili çalışmaya (hem kamuda hem de özel çalışmaya) izin veren 2368 sayılı Sağlık Personelinin
Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu kanunî düzenlemelere karşı açılan iptal davasında Anayasa Mahkemesi'nce kısmî iptal kararı
verilmiştir. Anayasa Mahkemesi 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci
cümlesini, "yasakoyucu, yükseköğretimin Anayasa'da belirtilen ilkeler doğrultusunda geliştirilmesi,
bu bağlamda sağlık sorunlarının çözüme kavuşturulması için öğretim elemanlarının unvan ve
statülerine uygun bazı sınırlamalar getirerek çalışma koşullarını belirleyebilir. Ancak getirilen bu
sınırlamalar, üniversitelerdeki bilim özgürlüğü ve bilimsel özerkliğin gereği olan her türlü bilimsel
faaliyeti engelleyici nitelikte olamaz. İptali istenen düzenleme ile üniversitelerin bilim verilerini
yaymak, ulusal alanda gelişime ve kalkınmaya destek olmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek gibi
görevlerini yerine getirmesinin engellendiği, ayrıca, üniversitelerde görev yapan öğretim görevlileri,
okutmanlar, öğretim yardımcıları ile akademik olarak belirli bir yetkinliğe sahip öğretim üyeleri
arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın mesai sonrası ücretsiz de olsa resmi veya özel herhangi
bir iş yapmalarının yasaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumun Anayasa'nın 130. maddesi ile
bağdaşmadığı açıktır." gerekçeleriyle iptal etmiştir.

Buna göre Anayasa Mahkemesi, hekimlerin çalışmalarına bazı sınırlandırmalar getirilerek
çalışma koşullarının yeniden belirlenebileceğini ve öğretim elemanlarının unvan ve statülerine uygun
bazı sınırlamalarla çalışma koşullarının tanzim edilebileceğini ilkesel olarak kabul etmiştir. Bunun
yanında da, bilim özgürlüğünün ve bilimsel özerkliğin zedelenememesi, üniversitelerin gelişime ve
kalkınmaya destek olmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek gibi görevlerini yerine getirmesinin
engellenememesi, ayrıca akademik olarak belirli bir yetkinliğe sahip öğretim üyeleri arasında
herhangi bir ayrım yapılmaksızın mesai sonrası ücretsiz de olsa resmî veya özel herhangi bir iş
yapmalarının yasaklanmaması gerektiğine işaret etmiştir.

Mezkûr Anayasa Mahkemesi kararı sebebiyle ortaya çıkan kanunî boşlukların giderilmesi ve
uygulamada tereddütlere mahal verilmemesi bakımından yeniden kanunî düzenleme yapma yoluna
gidilmiştir. Bu kapsamda yürürlüğe konulan 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan memurların, meslekî faaliyette veya
serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamayacakları;
gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya vakıf
üniversitelerine ait herhangi bir işyerinde aylık, ücret veya herhangi bir aynî ya da nakdî ödeme
karşılığında çalışamayacakları öngörülmüştür.
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- Yükseköğretim kurumlarında çalışanlar bakımından ise, öğretim görevlileri, okutmanlar ve
öğretim yardımcılarının kanunlarda belirtilen hâller dışında yükseköğretim kurumlarından başka
yerlerde çalışamayacakları; öğretim üyelerinin ise döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde
edilen hizmetlerde çalışmamak ve yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak kaydıyla
yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışabilecekleri yolunda düzenlenme yapılmıştır.

Ancak, mezkûr Kanun Hükmünde Kararnameye karşı açılan iptal davasında Anayasa
Mahkemesince, Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren 6223 sayılı
Yetki Kanunu kapsamında tamgünle ilgili düzenleme yapma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle, iptal
davasına konu düzenlemelerin yetki yönünden iptaline karar verilmiştir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi,
hukukî boşluk doğmaması ve yeniden kanunla düzenleme yapılabilmesi için iptal kararının
yayımından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştır. Bu karar 1/1/2013 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanmış olmakla 1/7/2013 tarihine kadar bu konuda (hukukî boşluk doğmaması için)
kanunî düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede Tasarı ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının gerekçeleri de gözetilerek
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen
birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası yeniden düzenlenmekte ve memurların, meslekî
faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler
açamayacakları, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamayacakları
belirtilmektedir. Üniversiteler yönünden Anayasa Mahkemesince yetki yönünden iptal edilen hüküm
yeniden düzenlenerek yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tâbi kılınmakta, üniversitelerde
sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılması öngörülmekte ve öğretim üyelerinin belli şartlarda ve sınırlı
olarak üniversite dışında hizmet verebilmesine imkân tanınmaktadır.

Öğretim üyelerine mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetleri sebebiyle
ödenecek ek ödeme oranları artırılmakta ve bu ödemenin kuralları belirlenmektedir. Ayrıca üniversite
dışındaki hizmetlerinden elde edilen gelirlerin de % 50'sinin limite bağlı olmaksızın öğretim üyelerine
ödenmesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca
gerekli tedbirler alınmakla birlikte caydırıcılığı sağlamak ve özel sağlık kuruluşlarını da aynı
kapsamda değerlendirmek üzere bazı kanuni düzenlemeler yapılmaktadır. Sağlık Çalışanlarına
Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (19.06.2012 tarihinde çalışmalarına başlamıştır) da bu
konuda önerilerde bulunmuştur. Bu çerçevede getirilen düzenlemelerle, kamu görevlilerine karşı
işlenen kasten yaralama suçları da tutuklama nedeni sayılan suçlar arasına alınmakta ve özel sağlık
kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel de, görevleri sırasında işledikleri veya görevleri
nedeniyle kendilerine karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlardan
dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılmaktadır.

Tasarı ile ayrıca, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan
bazı muhtelif düzenlemeler yapılmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının
birinci cümlesi, Anayasa Mahkemesinin iptali sebebiyle yeniden düzenlenmekte ve denetime tâbi
olan gerçek ve tüzel kişilerin, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve kayıtları vermek,
ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorunda oldukları belirtilmektedir.

Madde 2- Madde ile Kamu Hastaneleri Birliklerinde sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin
sözleşmelerinin kimler tarafından yapılacağı yeniden belirlenmiştir.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanlardan Kamu Hastaneleri
Birliklerinde sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin sözleşmeli olarak çalıştıkları sürelerin, akademik
unvanların kazanılması, yükseköğretim kurumları dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde
değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılacağı düzenlenmektedir.

Madde 3- Madde ile Kamu Hastaneleri Birliklerinde sözleşmeli statüde istihdam edilen
personelin iş sonu tazminatının açıktan sözleşme imzalayanlara verileceği tasrih edilmektedir.

Madde 4- Madde ile Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun ihtiyaç hâlinde denetim
hizmetlerini yürütmek üzere merkeze bağlı gruplar oluşturabilmesine imkân tanınmaktadır.

Madde 5- Madde ile Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç
duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için bu personelin uyacağı kuralların ve bu
hususta alınacak tedbirlerin Bakanlıkça belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Madde 6- Madde ile Bakanlığa yapılacak kayıt ve bildirimlerden de ücret alınması
öngörülmektedir.

Madde 7- Madde ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci
maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası
yeniden düzenlenmekte ve memurların, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak
üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamayacakları, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel
kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf
üniversitelerinde çalışamayacakları belirtilmekte bu yasakların istisnaları düzenlenmektedir.

Madde 8- Madde ile Sağlık çalışanlarına ödenen nöbet ücretlerinin yoğun bakım, acil servis ve
112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenmesi
öngörülmektedir.

Madde 9- Madde ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı
maddesinin Anayasa Mahkemesince yetki yönünden iptal edilen hükmü yeniden düzenlenerek
yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları, genel olarak 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tâbi kılınmakta, istisnaî olarak üniversitelerde belli
şartlarda ve sınırlı olarak sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılması öngörülmekte ve sınırlı olarak
öğretim üyelerinin üniversite dışında hizmet verebilmesine imkân tanınmaktadır.

Madde 10- Madde ile öğretim üyelerine mesai saatleri dışında ilave ücret alınmak suretiyle
üniversitede sundukları sağlık hizmetlerine karşılık ödenecek ek ödemenin oranları ve kuralları
belirlenmektedir. Dağıtılan gelirlerden kalan tutarların harcanabileceği işler sayılarak fiilen mesai
dışında çalışan diğer personele de yapılacak ek ödemede kullanılabileceği düzenlenmektedir. Ayrıca
üniversite dışındaki hizmetlerinden elde edilen gelirlerin de yüzde 50'sinin limite bağlı olmaksızın
öğretim üyelerine ödenmesi öngörülmektedir.



Madde 11- Madde ile yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye
faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmamak kaydıyla mesai saatleri dışında
yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde meslekî faaliyette bulunmakta olan öğretim üyelerinin
yeni düzenlemeye intibakı sağlanmakta ve maddenin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde bu
faaliyetlerini sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversite ile ilişiklerinin kesileceği
öngörülmektedir.

Madde 12- Madde ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen ek 27 nci maddesi yeniden düzenlenmekte ve Kanun
kapsamına girenlerin meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro,
muayenehane ve benzeri yerler açamayacakları; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf
üniversitelerinde çalışamayacakları belirtilmektedir.

Madde 13- Madde ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kanununun 32 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen altıncı fıkrası yeniden
düzenlenmekte ve Akademideki kadrolu asker ve sivil öğretim elemanları da meslekî faaliyette veya
serbest meslek icrasında bulunma yasakları bakımından 926 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesi
hükmüne tâbi kılınmaktadır. Ancak üniversitelerde olduğu gibi, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde
de sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırılabilmesine imkân tanınmaktadır.

Madde 14- Madde ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yalnızca eğitim ve araştırma
faaliyetlerinde bulunmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığının izniyle mesai saatleri dışında meslekî
faaliyette bulunmakta olan öğretim üyelerinin yeni düzenlemeye intibakı sağlanmakta ve maddenin
yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirmeyen öğretim üyelerinin
GATA ile ilişiklerinin kesileceği öngörülmektedir.

Madde 15- Madde ile sünnet ameliyesinin yalnızca tabiplerce yapılabileceği düzenlenmekte,
ancak olağanüstü ve istisnaî hallerde Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek eğitimi alan kimseler
tarafından hekim gözetiminde sünnet ameliyesi yapılmasına imkân tanınmaktadır.

Ayrıca meslek mensubu olmayan bazı askerî ve emniyet personeline belirli hâl ve şartlarda görev
yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, yönetmelikle belirlenecek hastane öncesi acil tıbbî
müdahaleleri yapma yetkisi verilmektedir.

Madde 16- Madde ile 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki Anayasa
Mahkemesince iptal edilen ibareler fıkraya yeniden eklenmektedir.

Ayrıca, kamuda tam gün çalışmanın bir istisnası olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan
ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimlerinin, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma
saatleri dışında aylık 30 saatten fazla olmamak şartıyla işyeri hekimliği yapabilmelerine yönelik
düzenleme yapılmaktadır.

Madde 17- Madde ile sünnet ameliyesinin yalnızca tabiplerce yapılabileceği öngörüldüğünden,
diğer kimselere sünnet yapabilme yetkisi veren hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 18- Madde ile 1219 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan 58 inci ve 59 uncu maddeleri
uyarınca sünnetçilik etme yetkisi bulunanlara, 31/12/2015 tarihine kadar sünnetçilik etme hakkı
tanınmaktadır.
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Madde 19- Madde ile ecza ticarethanelerinden ilaç üreticilerine de toptan satış yapabileceği
belirtilmektedir.

Madde 20- Madde ile ilaçları onaylı endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete
oluşumunu teşvik edenler ile ilaçların kanuna aykırı tanıtım ve satışını yapanlara idarî yaptırım
öngörülmektedir. Müstahzarların terkibinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak için
verilmiş olan formüle uymadığı veya müstahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette
imal edilmiş olduğu anlaşılanlara verilecek idarî para cezaları da artırılmaktadır.

Madde 21- Madde ile ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu şekilde imal edilen
müstahzarları bilerek satışa arz eden, satan veya sattıranlara hapis cezası öngörülmekte ve bu
müstahzarların tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde
veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde ceza artırımı düzenlenmektedir.

Madde 22- Madde ile Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Karar gereğince, bazı ilaç
firmaları tarafından, referans fiyat uygulamasına bağlı olarak fiyat değişikliklerinin öngörülen süre
içerisinde bildirilmemesinden kaynaklanan kamu zararı Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla ruhsat sahibi
firmalardan tahsil edilmekte ve Merkez Saymanlık Müdürlüğü bünyesindeki emanet hesaba
alınmaktadır. Şimdiye kadar tahsil edilen tutarların 3.000.000-TL'si Sosyal Güvenlik Kurumuna
aktarılmış, 10.230.595,25-TL’lik kısmı emanet hesabında bekletilmektedir.

Tahsil edilen tutarlar içerisinde genel bütçeye dâhil idareler, belediyeler, KİT'ler, özel şahıslar
gibi farklı kişi, kurum ve kuruluşların payı bulunması sebebiyle bu meblağın kurumlar arasında
dağıtımı, faizin hesaplanması, tahsili ve takibi yapılamadığından doğrudan hazineye irat kaydedilmesi
uygun olacaktır. Ayrıca faizin hesabına ve tahsiline ilişkin usûl belirlenerek tahsil görevi Sağlık
Bakanlığına verilmiştir.

Madde 23- Madde ile idarî denetim ve yaptırımlarla ilgili yeni düzenlemeye bağlı olarak 2219
sayılı Hususi Hastaneler Kanununda yer alan denetim ve idarî yaptırımlara ilişkin maddeler
yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 24- Madde ile eczane açma iznine esas hizmet puanında adaleti ve hakkaniyeti sağlamak
üzere, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı çarpımı sonucu tespit edilen
yerleştirme puanı hesaplanmasındaki çarpma işlemi toplama işlemi şeklinde değiştirilmektedir.

Madde 25- Madde ile eczanelerin ihalelere girmeyeceği ve ilaçların iade, takas ve imha
durumlarının İlaç Takip Sistemine bildirileceği belirtilmektedir.

Madde 26- Madde ile nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında çalışan profesör,
doçent ve eğitim görevlilerine yapılacak ek ödeme oranı artırılmaktadır. Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbî
Cihaz Kurumunun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış
olup, Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele döner sermaye
gelirlerinin merkez payından ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

Madde 27- Madde ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık teşkillerindeki sağlık hizmetlerinin,
harekât ihtiyaçları hariç ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standartlarına göre yürütüleceği
belirtilmektedir.
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Madde 28- Madde ile organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile
yurtdışından temin edilmesinin, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş gerekli uzman personel ve
donanıma sahip kurumlarca yapılacağı düzenlenmektedir.

Madde 29- Madde ile tıbbî ölümün gerçekleştiğine hangi uzmanlık dalındaki hekimler
tarafından karar verileceği düzenlenmektedir.

Madde 30- Madde ile kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokuların aksine bir
vasiyet ibraz edilmediği takdirde alınabilmesine imkân sağlanmaktadır. Ayrıca, vücudunu ölümden
sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle yataklı tedavi
kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı cesetlerin, bilimsel
araştırma için kullanılmak üzere yüksek öğretim kurumlarına verilebilmesi için Kanunda belirlenen
"adli kovuşturma ile ilgisi olmama şartı", uygulamada ortaya çıkan problemleri gidermek maksadıyla
"ölü muayenesi veya otopsi işlemi tamamlanmış olanlar" şeklinde değiştirilmektedir.

Diğer taraftan, tıp eğitimi için gerekli olan kadavranın yurtiçinden yeteri kadar temin
edilememesi hâlinde yurtdışından kadavra veya kadavra parçası temin edilebilmesine yönelik
düzenleme yapılmaktadır.

Madde 31- Madde ile üniversitelerle birlikte kullanımdaki hastanelerin döner sermayelerinden
ilgili fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma
görevlisi ile üniversite yöneticilerine de ek ödeme verilmesi öngörülmektedir. Birlikte kullanımdaki
sağlık tesislerinde mesai sonrası hizmetler için ilave ücret alınmayacağı belirtilmektedir.

Madde 32- Madde ile klinik araştırma kapsamının genişletilmesi, açıklığa kavuşturulması ve
kamu dışındaki sağlık kuruluşlarının da kamuya ait merkezlerin ve hastanelerin koordinatörlüğünde
veya idarî sorumluluğunda olmak kaydıyla klinik araştırma kapsamına alınması düzenlenmektedir.

Madde 33- Madde ile sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlıkça belirlenen kurallara ve
standartlara uygunluğunun denetlenmesi ve bunlara uymayanlara idarî yaptırım uygulanması
öngörülmekte ve idarî yaptırım uygulamaya yetkili makamlar belirlenmektedir.

Ayrıca, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel de görevleri sırasında
işledikleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit
ve hakaret suçlardan dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından kamu
görevlisi sayılmaktadır.

Madde 34- Madde ile üniversitelerle birlikte kullanımdaki hastanelerin döner sermayelerinden
üniversite yöneticilerine ve öğretim elemanlarına evvelce yapılan ödemeler için borç çıkarılmaması
hükme bağlanmaktadır.

En az iki yıl yurt dışında mesleki faaliyette bulunmuş olan tabiplerden ve tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanlardan altı ay içinde Türkiyeye dönenler ile yurt dışında eğitimlerini
tamamlayan tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların devlet hizmeti
yükümlüğünden muaf tutulması amaçlanmaktadır.
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Madde 35- Madde ile ilaç ve tıbbî cihaz alımlarının da üç yıla kadar yıllara sâri olarak
yapılabilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, 2023 yılına kadar gemi hastane kiralamalarının onbeş yıl süre ile yapılabilmesine imkân
tanınmakta ve yedi yıla kadar ihale yapılabilecek işlerin süresi de 2023 yılına kadar uzatılmaktadır.

Madde 36- Madde ile aile hekimlerine yapılan ödeme kalemleri arasından tetkik ve sarf
malzemesi giderleri çıkarılmakta ve bu ödemenin halk sağlığı müdürlükleri tarafından hak sahiplerine
yapılacağı düzenlenmektedir.

Madde 37- Madde ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik olarak kamu görevlilerine karşı
işlenen kasten yaralama suçları da tutuklama nedeni sayılan suçlar arasına alınmıştır.

Madde 38- Madde ile belediye ve il özel idarelerinin sorumluluğunda bulunan içme sularının
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü tetkik ve tahlil
bedellerinin ilgili belediye ve il özel idaresince karşılanacağı, bu bedellerin Sağlık Bakanlığı ve bağlı
kuruluşlarına belediyelerce tahakkuk ettirilecek su kullanım bedellerinden mahsup edilebileceği
öngörülmektedir.

Madde 39- Madde ile Sağlık Bakanlığının denetimine tâbi bulunan sular bakımından idarî
yaptırımları uygulama yetki ve görevi halk sağlığı müdürüne verilmektedir.

Madde 40- Yürürlük maddesidir.

Madde 41- Yürütme maddesidir.
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

"Üniversite Öğretim Elemanları ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında
Çalışan Personelin Tam Süre Çalışmasına Dair Kanun" teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla arz ederiz.

Aytuğ Atıcı Nurettin Demir Kadir Gökmen Öğüt
Mersin Muğla İstanbul

Mehmet Şeker Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aytun Çıray
Gaziantep İstanbul İzmir
Özgür Özel Hülya Güven Sezgin Tanrıkulu

Manisa İzmir İstanbul
Salih Fırat Muharrem Işık Ali İhsan Köktürk
Adıyaman Erzincan Zonguldak

İhsan Özkes Doğan Şafak Mehmet Ali Ediboğlu
İstanbul Niğde Hatay

M. Rıza Yalçınkaya Gürkut Acar
Bartın Antalya
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/159)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

TALİ Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu
Milli Savunma Komisyonu
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu



GEREKÇE
"Üniversite Personeli ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çalışan

Personelin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin
genel gerekçesi aşağıda sunulmuştur.

Sağlıklı yaşam hakkı en temel insan haklarındandır. Vatandaşın sağlığını korumak, korunamadığı
durumda ise tedavi etmek Devletin Anayasal görevidir. Bu alanı ilgilendiren düzenlemeler Kanun
Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yapılamaz, mutlaka kanun yapılarak düzenlenmelidir. Anayasanın
7. maddesine göre yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM'nindir, bu yetki devredilemez. Her
alanda KHK yaparak bu yetkiyi ve mahkeme kararlarını dolanmak asla kabul edilemez. Doğrudan
ve geniş kapsamlı bir kanun yaparak tartışmaları sona erdirmek zorunludur.

İktidar Partisi, Ana Muhalefet Partisi, sağlık meslek örgütleri ve sağlık çalışanlarının çoğunun
tam süre çalışma isteğinin bulunduğu bir ortamda böyle bir kanunu hayata geçirmek aslında zor
değildir. Ancak Hükümetin yaptığı düzenlemeler "tam süre çalışma" adı altında performansa dayalı,
çoğunlukla iş güvencesi olmayan ve koruyucu değil, tedavi hizmetlerine yönelik çalışma sistemini
getirmektedir. Böylece sağlık, kâr edilmesi hedeflenen ve özelleştirilen bir alan konumuna getirilmiş,
serbest piyasa koşullarına göre yönetilmeye başlanmıştır. Oysa Anayasa'nın Devlet'e verdiği görev
gereği ve sosyal devlet anlayışıyla sağlık hizmeti herkese eşit, nitelikli ve ücretsiz olarak verilmeli
ve kolayca ulaşılabilir olmalıdır.

Mevcut düzenlemelerle sağlık çalışanları geçinebilmeleri için "tam süre çalışma" adı altında 7
gün 24 saat çalışmaya zorlanmakta, performansa dayalı ödeme sistemiyle birbirleri ile yarıştırılmakta,
böylece sağlıkları bozulmakta ve verimlilikleri azalmaktadır. Oysa sağlık çalışanlarının da haklarının
korunması sosyal devletin en temel görevidir. AB normları ve taraf olduğumuz ILO sözleşmeleri ile
kanunlarımızca benimsenen haftalık çalışma saatleri dikkate alınarak bir düzenleme yapılması
gereklidir. Böylece sağlık hizmeti sunanlar "rakip" değil "ekip" haline getirilmelidir. Bu
düzenlemelerden en çok halkımızın yarar göreceği açıktır, zira hastalara "müşteri" değil "insan"
gözüyle bakılması hedeflenmektedir.

Mevcut yasal düzenlemeler ve Hükümet yetkililerinin söylemleriyle sağlık çalışanlarının
görevlerini yapmadıkları izlenimi yaratılarak genel sağlık politikalarındaki başarısızlığın faturası
onlara çıkarılmak istenmektedir. Oysa fiilen çok büyük sayıda sağlık personeli zaten tam gün
çalışmaktadır. Hükümetin verdiği sayılara bakılacak olursa üniversitelerdeki öğretim görevlileri ile
diğer kurumlardaki doktorlardan yarı zamanlı çalışanların oranı %5'i bile bulmamaktadır. O halde
sağlık alanındaki başarısızlığın temel nedenini sistemin kendisinde aramak gerekmektedir. Halen
uygulamakta olan sistemle sağlık harcamaları gereksiz yere aşırı miktarda artmış ve sistem çökme
noktasına gelmiştir. Sistemin iyi işlememesi ve bunun sorumlusunun sağlık çalışanı olduğunun
belirtilmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamaları çığ gibi artmıştır.

Performansa dayalı maaş ödemeleri nedeniyle üniversitelerdeki öğretim üyelerinin eğitim ve
araştırma hizmetlerine büyük bir darbe vurulmuş ve tıp eğitiminin kalitesi giderek azalmıştır, öğretim
üyeleri asli görevleri olan eğitim ve araştırmadan çok tedavi hizmetlerine yönlendirilmiştir. Kaliteli
sağlık hizmeti ile birlikte iyi bir tıp eğitiminin verilebilmesi için mevcut uygulamalardan vazgeçilmesi
gerekmektedir. Bunun yolu da yasal bir düzenleme yapılmasından geçmektedir.

Bu nedenlerle yeni bir kanun yapılarak sorunun kökten çözümünün sağlanması gerekmiştir.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1
Kanun kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm sağlık personelini kapsayacak şekilde

düzenlenmiştir.
Madde 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında olan

bütün sağlık çalışanları için günlük çalışma süresi ILO' nun 1935 tarih ve 47 numaralı ve 1977 tarihli
ve 149 sayılı Sağlık Çalışanları Sözleşmesine uygun olarak 40 saat olarak düzenlenmiştir. 40 saatlik
haftalık normal çalışma süresine ilaveten 16 saat fazla çalışma süresi sınırı getirilerek toplam çalışma
süresi haftada en fazla 56 saat ile sınırlandırılmaktadır. Böylece Avrupa Birliği'nin 2003/88/EC sayılı
direktifine uyum sağlanarak hekimlerin makul süreler ile çalışma ve dinlenme hakları ile hastaların
güvenli sağlık hizmeti alma hakları güvence altına alınmaktadır. İyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis,
tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin radyasyon
maruziyeti düşünülerek sağlığı koruyucu tedbirler getirilmiştir. Bununla birlikte, yeterli sayıda
personelin olmaması gibi zorunlu nedenlerle kurum amirinin gerekli görmesi ve personelin isteğiyle
bu sürelerin yüzde elli oranında artırılması öngörülerek, tedavi hizmetlerinin 24 saat kesintisiz
yürümesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 3
Kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere yönelik ek ödeme düzenlemelerinde, verilen

sağlık hizmetinin niceliğine değil niteliğine ilişkin ölçütleri, bilimsel çalışmaları, toplum sağlığı
hizmetleri ile ilgili çalışmaları, sağlık hizmetini sunan ekibin bir bütün olarak verdiği sağlık
hizmetinin kurumsal düzeydeki çıktılarını esas alarak çalışmaların özendirilmesi amaçlanmaktadır,
özendirme amacıyla verilecek ek ödemenin bilimsel çalışmalardaki veriler doğrultusunda toplam
ücretin en fazla % 10'u; personelin katkısına dayalı ödemelerin de en fazla %20'si ile sınırlı olması,
çalışmaların özendirilmesinde maddi yöntemlerden çok insancıl değerleri esas alan yöntemlerin
kullanılması önerilmektedir.

Madde 4
Üniversitelerdeki öğretim elemanlarının da motivasyonunu artırmak amacıyla toplamda %30

oranında ek ödeme yapılması uygun görülmüş olup, burada da Madde 3'teki gerekçeler göz önünde
tutulmuştur.

Madde 5
Nöbet saat ücretleri fazla çalışma niteliğine uygun olarak belirlenmektedir.
Madde 6
Ek göstergelerde bir miktar artış yapılarak, çalışanların emeklerini karşılayacak oranda artış

yapılması önerilmektedir.
Madde 7
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda yapılan ek madde düzenlemesi ile tüm öğretim

üyeleri ile öğretim görevlilerine ödenecek ek göstergelerde emeklerini karşılayacak oranda artış
yapılması önerilmektedir.

Madde 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri

Sınıfında çalışan personele ödenmesi öngörülen özel hizmet tazminatı oranlarının günümüz şartlarına
göre güncellenerek maaşlarında bir miktar artış sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 9
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesindeki "üniversite ödeneği"nin

oranları, öğretim elemanlarının akademik kariyerlerine ve günümüzün geçim şartlarına göre yeniden
belirlenmektedir.
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Madde 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveline da yapılacak

ek ile klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve
eczacılara 2000 puan üzerinden makam tazminatı ödenmesi öngörülmektedir.

Madde 11
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 2 nci maddesindeki "MAKAM TAZMİNATI

CETVELİ" nin, tüm üniversite öğretim elemanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve makam
tazminatı oranlarının öğretim elemanlarının akademik kariyerleri ile unvanlarına ve günümüzün
geçim şartlarına göre güncellenmesi sağlanmaktadır.

Madde 12
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan

sağlık çalışanlarına mesleki unvanlarına ve eğitim durumlarına göre belirlenen oranlarda "Sağlık
Hizmetleri Tazminatı" ödenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 13
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa eklenen ek madde ile üniversitelerde tam zamanlı

olarak istihdam edilen ve tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma
merkezlerinde çalışan öğretim elemanları ile sağlık çalışanlarına akademik kariyerler ve unvanları ile
mezun oldukları okulların sürelerine göre belirlenen oranlarda "Sağlık Hizmetleri Tazminatı"
ödenmesi öngörülmektedir.

Madde 14
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasında

düzenlenen "Sağlık Hizmetleri Tazminatı" oranlarının, asker ve sivil tüm sağlık çalışanlarını kapsar
şekilde yeniden belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 15
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olmuş tüm sağlık çalışanlarının emeklilik

aylıklarına ek olarak belirtilen puanların memur maaş katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarlar
üzerinden ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

Madde 16
Sağlık hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla gördürülmesine ilişkin madde yürürlükten

kaldırılarak güvencesiz çalışma sonlandırılmaktadır. Bu şekilde istihdam edilen personelin 657 sayılı
Yasa'nın 4. maddesinin (D) fıkrası kapsamında çalışması öngörülmektedir.

Madde 17
Sağlık çalışanlarının kamu kurum ve kuruluşlarında güvenceli bir biçimde memur kadrosunda

çalışmaları sağlanmaktadır. Böylece personelin kamu kurum ve kuruluşlarında farklı statüde istihdam
biçimlerinde çalışması önlenmekte, mali ve sosyal hakları ile diğer haklar arasındaki farklılıklar
ortadan kaldırılmakta, çalışma barışı sağlanmaktadır.

Madde 18
Aile hekimi uygulamasında görev alan personelin de memur statüsünde istihdam edilmesi

sağlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında farklı istihdam biçimlerini ortadan kaldırmaktadır.
Madde 19
5947 sayılı Kanun ve 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri nedeniyle kamu

görevinden ayrılmak zorunda kalan hekim ve diş hekimlerinin kamu görevine dönmeleri sağlanmakta,
yargı kararlarına aykırı uygulamaların sonuçları ortadan kaldırılmaktadır.

Madde 20
Sağlık çalışanlarının tam süre ile kamuda çalışmalarını sağlamakta, böylece kamusal sağlık

hizmetinin kalitesini artırmaktadır.
Madde 21
Bu kanunla çelişen 650 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname maddeleri kaldırılmaktadır.

– 16 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 480)

DİLEK 480 /



MERSİN MİLLETVEKİLİ AYTUĞ ATICI VE 16 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/159)

ÜNÝVERSÝTE ÖÐRETÝM ELEMANLARI ÝLE SAÐLIK HÝZMETLERÝ VE YARDIMCI

SAÐLIK HÝZMETLERÝ SINIFINDA ÇALIÞAN PERSONELÝN TAM SÜRE

ÇALIÞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR

KANUN TEKLÝFÝ

Kapsam

MADDE 1- Bu Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli (I) Sayýlý Cetvelde yer alan Genel Bütçe Kapsamýndaki Kamu Ýdareleri, (II) Sayýlý
Cetvelde yer alan Özel Bütçeli Ýdareler, (III) Sayýlý Cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar ve (IV) Sayýlý Cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumlarý ile mahalli idarelerde;
14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk
Hizmetleri Sýnýfý’nda çalýþan personeli, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel
Kanunu kapsamýndaki öðretim elemanlarý ile týpta ve diþ hekimliðinde uzmanlýk ve yan dal uzmanlýk
eðitimi görenleri, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi
çalýþan öðretim elemanlarýný, týpta ve diþ hekimliðinde uzmanlýk ve yan dal eðitimi görenleri ve
hekim ve diþ hekimleri ile diðer saðlýk çalýþanlarýný kapsar.

Çalýþma Süreleri

MADDE 2- Bu Kanun kapsamýndaki personelin haftalýk çalýþma süresi 40 saat olup, fazla
çalýþma dâhil 56 saati geçemez. Ýyonlaþtýrýcý radyasyon ile teþhis, tedavi veya araþtýrmanýn yapýldýðý
yerler ile bu iþ veya iþlemlerde çalýþan personel için haftalýk çalýþma süresi 25 saat olup, fazla çalýþma
dâhil 37.5 saati geçemez. Ancak, zorunlu hallerde kurum amirinin gerekli görmesi ve personelin
isteðiyle fazla çalýþma süreleri yüzde elli oranýnda artýrýlabilir.

MADDE 3- 4/1/1961 tarihli ve 209 Sayýlý Saðlýk Ve Sosyal Yardým Bakanlýðýna Baðlý Saðlýk
Kurumlarý Ýle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkýnda
Kanun’un 5 nci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“MADDE 5- Personelin katkýsýyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele, ilgili
personelin bir ayda alacaðý aylýk (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat toplamýnýn
yüzde 30’una kadar ek ödeme yapýlabilir. Ek ödemenin yüzde 10’u, saðlýk kuruluþunda verilen saðlýk
hizmeti sýrasýnda ortaya çýkan komplikasyon oraný, kurumun mortalite hýzý, yoðun bakým enfeksiyon
hýzý, bilimsel toplantýlara katýlma ve bilimsel makale yayýnlama düzeyi, toplum saðlýðý hizmetlerine
katýlma ya da saðlýk hizmeti ve saðlýk çalýþanlarýnýn haklarý ile ilgili kurum ve kuruluþlarda çalýþma,
eðitici olarak görev alma vb. ölçütler ýþýðýnda üretilen hizmet ve bu hizmetin niteliðine katkýlarý ve
görevin iyi bir biçimde yerine getirilmesine iliþkin unsurlar; yüzde 20’si ise, personelin döner sermaye
gelirinin elde edilmesine katkýsý dikkate alýnarak Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak
Yönetmelikle düzenlenir.”
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MADDE 4- 4/11/1983 tarihli ve 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 58 nci maddesinin (b)
bendindeki “% 5’ine” ibaresi “yüzde onuna” þeklinde; (c), (d) ve (f) fýkralarý ise aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“c) Týp ve diþ hekimliði fakülteleri ile saðlýk uygulama ve araþtýrma merkezlerinin hesabýnda
öðretim elemanlarýnýn katkýsýyla toplanan döner sermaye gelirlerinden o birimde görev yapan;
öðretim elemanlarý ile 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi personele bir ayda alacaðý aylýk
(ek gösterge dâhil), yan ödeme, üniversite ödeneði (geliþtirme ödeneði hariç) ve her türlü tazminat
toplamýnýn yüzde 30’una kadar ek ödeme yapýlabilir. Ek ödemenin yüzde 10’u saðlýk kuruluþunda
verilen saðlýk hizmeti sýrasýnda ortaya çýkan komplikasyon oraný, kurumun mortalite hýzý, yoðun
bakým enfeksiyon hýzý, bilimsel toplantýlara katýlma ve bilimsel makale yayýnlama düzeyi, toplum
saðlýðý hizmetlerine katýlma ya da saðlýk hizmeti ve saðlýk çalýþanlarýnýn haklarý ile ilgili kurum,
kuruluþ ve meslek örgütlerinde çalýþma, eðitici olarak görev alma, bilimsel araþtýrmalar, eðitim
faaliyetlerine katýlým düzeyleri vb. ölçütler ýþýðýnda üretilen hizmet ve bu hizmetin niteliðine katkýlarý
ve görevin iyi bir biçimde yerine getirilmesine iliþkin unsurlar; yüzde 20’si ise, personelin döner
sermaye gelirinin elde edilmesine katkýsý dikkate alýnarak Yükseköðretim Kurumu tarafýndan
çýkarýlacak Yönetmelikle düzenlenir.

“d) Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacýlýk yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya
laboratuvar bulunan yükseköðretim kurumlarý ile sürekli eðitim merkezleri, açýk öðretim hizmeti
veren yükseköðretim kurumlarý ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköðretim kurumlarýnda
üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkýsý bulunan personele
yapýlacak ek ödeme hakkýnda da “c” fýkrasý hükümleri uygulanýr.

“f) Rektör, rektör yardýmcýsý ve genel sekreterlere, gelir getirici katkýlarýna bakýlmaksýzýn,
üniversite yönetim kurulunun uygun gördüðü birimin döner sermaye hesabýndan; döner sermaye
gelirinin elde edildiði birimlerin dekan, baþhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunlarýn
yardýmcýlarýna ise, gelir getirici katkýlarýna bakýlmaksýzýn, görev yaptýklarý birimin döner sermaye
gelirlerinden; bir ayda alacaklarý aylýk (ek gösterge dâhil), yan ödeme, üniversite ödeneði (geliþtirme
ödeneði hariç) ve her türlü tazminat toplamý üzerinden o döner sermayeden yapýlabilecek ek ödeme
oraný sýnýrlarý içinde ek ödeme yapýlabilir. Bu fýkra kapsamýnda bulunan yöneticilere, verdikleri
mesleki hizmetlerden dolayý ayrýca ek ödeme yapýlmaz.”

MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun ek 33 ncü maddesi
aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“EK MADDE 33- Saðlýk kurumlarýnda normal mesai saatleri dýþýnda, genel tatil günlerinde
veya hafta sonu tatillerinde normal, acil, icap veya branþ nöbeti tutarak bu nöbet karþýlýðýnda
kurumunca izin kullanýlmasýna müsaade edilmeyen bu Kanun kapsamýndaki personele; her bir izin
suretiyle karþýlanamayan nöbet saati için aþaðýda gösterilen gösterge rakamlarýnýn aylýk katsayý ile
çarpýlmasý sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak, ayda 96 saatten fazlasý için ödeme
yapýlmaz.
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Ýcap nöbetlerinde çaðrý üzerine fiilen çalýþýlan saatin dýþýnda, çaðrýnýn beklendiði nöbet süresinin
üçte biri dikkate alýnarak nöbet ücreti ödenir. Bu þekilde ödenecek icap nöbeti süresi aylýk 120 saati
geçemez.

Nöbet ücreti, döner sermayesi bulunan saðlýk kurumlarýnda döner sermaye bütçesinden ödenir.
Nöbet ücreti damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

MADDE 6- 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun eki I Sayýlý “Hizmet Sýnýflarý Ýtibariyle
Unvan veya Aylýk Alýnan Derecelere Göre Ek Göstergeler” cetvelinin “III.SAÐLIK HÝZMETLERÝ
SINIFI” bölümü aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
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MADDE 7- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel Kanunu’na ekli Ek
Gösterge Cetveli aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 8- 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar”
kýsmýnýn “A) ÖZEL HÝZMET TAZMÝNATI” bölümünün (b) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“1. Klinik Þefi, Klinik Þef Yardýmcýsý ve Baþasistanlýk görevini yapanlara % 300’üne,

2. Uzman Tabipler için % 275’ine,

3. Tabip, Uzman Diþ Hekimleri ve Uzman Eczacýlar için %250 sine

4. Diþ Tabipleri ve Eczacýlar için % 225’ine

5. Diðer dört yýl ve daha fazla süreli yükseköðrenim veren okul mezunlarý için % 200’üne,

6. Dört yýldan aþaðý yükseköðrenim veren okul mezunlarý için % 150’sine,

7. Lise dengi mesleki öðrenim veren okul mezunlarý için % 100’üne,

8. Ortaokul dengi mesleki öðrenim veren okul mezunlarý için % 75’ine,
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Ancak, Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfýna ait kadrolarda görevli olup da,
bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öðrenimi bitirenler için önceki öðrenim durumlarýna ait tazminat
oranlarý esas alýnýr.

Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfýna dahil kadrolarda bulunan personelden;
kalkýnmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalýþtýklarý sürece uzman
tabipler için %200, diðerleri için %125’e kadar, diðer yörelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek
köy ve diðer yerleþim birimlerine sürekli görevle atananlara ise atandýklarý kurumun þartlarý da göz
önüne alýnarak %50’ye kadar, bünyesinde kurulu döner sermaye iþletmesi bulunmayan kamu kurum
ve kuruluþlarý ile mahalli idarelerin saðlýk birimlerinde çalýþanlara %125’e kadar ilave ödeme
yapýlabilir.”

MADDE 9- 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel Kanununun 12 nci maddesi aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir

“657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylýk (ek
gösterge dahil) tutarýnýn;

1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardýmcýsý, Dekan,

Dekan Yardýmcýsý, Yüksekokul Müdürü olanlar ile

Profesör kadrosunda dört yýlýný tamamlamýþ bulunanlara % 400’ü,

2) Diðer Profesör kadrosunda bulunanlara % 350’si,

3) Doçent kadrosunda bulunanlara % 325’i,

4) Yardýmcý Doçent kadrosunda bulunanlara % 300’ü

5) Diðer öðretim elemanlarýndan;

a) Birinci dereceden aylýk alanlara % 250’si,

b) Ýkinci dereceden aylýk alanlara % 200’ü,

c) Üçüncü dereceden aylýk alanlara % 175’i,

d) Dördüncü ve beþinci dereceden aylýk alanlara % 155’i,

e) Diðer derecelerden aylýk alanlara % 145’i,

Her ay üniversite ödeneði olarak ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kýsmi statüde görev
yapanlara ödenmez.”

MADDE 10 - 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa ekli IV Sayýlý Makam Tazminatý
Cetveline aþaðýdaki sýra eklenmiþtir.
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MADDE 11 - 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel Kanununun ek 2 nci maddesindeki
“MAKAM TAZMÝNATI CETVELÝ“ aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

Sýra No Kadro Görev Unvaný Tazminat Göstergeleri
1 Rektörler 7200
2 Profesörler (Bu kadroda dört yýlýný tamamlamýþ olanlar) 7000
3 Profesörler 6000
4 Doçentler (Kazanýlmýþ hak aylýklarý birinci derece olmak kaydýyla) 4000
5 Yardýmcý Doçentler (Kazanýlmýþ hak aylýklarý birinci derece olmak kaydýyla) 2000
6 Öðretim Görevlisi, Okutman ve Diðer öðretim Görevlileri (Kazanýlmýþ hak 1000

aylýklarý birinci derece olmak kaydýyla)

MADDE 12 - 657 Sayýlý Kanun’a aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
“EK MADDE 40- Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfýna ait kadrolarda

çalýþanlara en yüksek Devlet memuru aylýðýnýn (ek gösterge dahil) brüt tutarýnýn;
1. Uzman Tabiplere % 275’ine,
2. Tabip ve Uzman Diþ Tabiplerine % 225’ine,
3. Diþ Tabibi ve eczacýlara % 175’ine,
4. Veteriner Hekim, Biyolog ve Kimyagerlere %150’sine,
5. Diðer dört yýl ve daha fazla süreli yükseköðrenim veren okul mezunlarý için % 100’üne,
6. Dört yýldan aþaðý yükseköðrenim veren okul mezunlarý için % 75’ine,
7. Lise dengi mesleki öðrenim veren okul mezunlarý için % 50’sine,
8. Ortaokul dengi mesleki öðrenim veren okul mezunlarý için % 40’ýna,
Kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Saðlýk Hizmetleri Tazminatý ödenir.
MADDE 13- 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel Kanununa aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
“EK MADDE 5- Üniversitelerde tam zamanlý olarak istihdam edilen ve týp ve diþ hekimliði

fakülteleri ile saðlýk uygulama ve araþtýrma merkezlerinde çalýþan tabip, diþ tabibi ve eczacýlardan
profesörlere, en yüksek Devlet memuru aylýðýnýn (ek gösterge dahil) brüt tutarýnýn % 475’i, doçentlere
% 325’i, yardýmcý doçentlere % 300’ü, uzman tabiplere % 275’i, uzman diþ tabiplerine % 225’i,
tabip ve diþ tabiplerine % 175’i; diðer öðretim üyelerinden profesörlere % 325’i, doçentlere 275’i,
yardýmcý doçentlere % 225’i; diðer dört yýl ve daha fazla süreli yükseköðrenim veren okul
mezunlarýna %150’si, dört yýldan aþaðý yükseköðrenim veren okul mezunlarýna % 75’i, lise dengi
mesleki öðrenim veren okul mezunlarýna % 50’si, ortaokul dengi mesleki öðrenim veren okul
mezunlarýna % 40’ý oranýnda Saðlýk Hizmetleri Tazminatý ödenir.

MADDE 14 - 27/7/1967 tarihli ve 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Ek
17. maddesinin (Ç) fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Ç) Türk Silahlý Kuvvetleri kadrolarýnda bulunan ve aþaðýda rütbeleri belirtilen personelden
öðretim üyesi tabip, öðretim üyesi diþ tabibi, uzman tabip, uzman diþ tabibi, tabip, diþ tabibi ve
eczacýlar ile diðer saðlýk çalýþanlarýna hizalarýnda gösterilen oranlarda orgeneral aylýðýnýn (ek gösterge
dahil) brüt tutarý ile çarpýmý sonucu bulunan tutarda saðlýk hizmetleri tazminatý ödenir.
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Türk Silahlý Kuvvetleri kadrolarýnda görevli sivil öðretim üyesi tabiplere; 657 sayýlý Devlet
Memurlarý Kanununa tabi olarak görev yapan uzman tabip, uzman diþ tabibi, tabip, eczacý ve diþ
tabipleri ile diðer saðlýk çalýþanlarýna aþaðýda belirtilen oranlarda en yüksek devlet memuru aylýðýnýn
(ek gösterge dahil) brüt tutarý ile çarpýmý sonucu bulunan tutarda saðlýk hizmetleri tazminatý ödenir.
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MADDE 15- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayýlý Emekli Sandýðý Kanunu’na aþaðýdaki ek madde
eklenmiþtir.

“EK MADDE 84- Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten önce emekli olan bu Kanun
kapsamýndaki personelden, uzman tabip ve tabiplere 25.000, diþ tabibi ve eczacýlara 20.000, diðer
saðlýk çalýþanlarýna 17.000 gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak
tutar her ay emekli aylýklarý ile birlikte ödenir.”

MADDE 16- 657 Sayýlý Kanun’un 36. maddesinin “III - SAÐLIK HÝZMETLERÝ VE
YARDIMCI SAÐLIK HÝZMETLERÝ SINIFI” baþlýklý bendine 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayýlý
Yasa’nýn 11. maddesi ile eklenen paragraf yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

Bu paragraf uyarýnca çalýþtýrýlmakta olan personel bu Kanun yayýmýndan itibaren üç ay içinde
içerisinde baþvurmalarý halinde çalýþtýklarý kamu kurum ve kuruluþu tarafýndan 657 sayýlý Kanun’un
4. maddesinin (D) bendi kapsamýnda istihdam edilirler.

MADDE 17- Kamu saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn merkez ve taþra teþkilatý ile bunlara baðlý
döner sermayeli kuruluþlarda 657 sayýlý Kanun’un 4. maddesinin (B) fýkrasý ve 10/7/2003 tarihli ve
4924 sayýlý Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleþmeli Saðlýk Personeli Çalýþtýrýlmasý
ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun
uyarýnca vizelenmiþ veya ihdas edilmiþ sözleþmeli personel pozisyonlarýnda bu maddenin yürürlüðe
girdiði tarihte çalýþmakta olan ve 657 sayýlý Yasa’nýn 48. maddesinde belirtilen genel þartlarý
taþýyanlardan bir ay içerisinde baþvuranlar, pozisyonlarýnýn vizeli olduðu teþkilat ve birimde,
bulunduðu pozisyon unvanýyla ayný unvanlý 190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun
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Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarýna, bulunduðu pozisyon unvanýyla
ayný unvanlý memur kadrosu olmamasý halinde, 190 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye ekli
cetvellerde yer alan kadro unvanlarýyla sýnýrlý olmak ve sözleþmeli personel pozisyonlarýna iliþkin vize
cetvellerindeki nitelikler dikkate alýnmak suretiyle Maliye Bakanlýðý ve Devlet Personel
Baþkanlýðýnca müþtereken belirlenen memur kadrolarýna, bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten
itibaren üç ay içinde kurumlarýnca atanýrlar.

MADDE 18- Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayýlý
Aile Hekimliði Pilot Uygulamasý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre sözleþmeli olarak aile hekimi
ve aile saðlýðý elemaný olarak çalýþmakta olanlardan bu Kanunun yayýmýndan itibaren altý ay içerisinde
baþvuranlar kadrolarýnýn bulunduðu teþkilat ve birimdeki pozisyon unvanýyla ayný unvanlý 190 sayýlý
Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur
kadrolarýna atanýrlar.

Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten önce 657 sayýlý Kanun’un 4. maddesinin (B) fýkrasý ve 4924
sayýlý Kanun uyarýnca çalýþmakta iken 5258 sayýlý Kanun hükümlerine göre aile hekimliði
uygulamasýnda görev alanlar hakkýnda görevlerinden ayrýlmalarýna gerek kalmaksýzýn bu madde
hükümleri uygulanýr.

MADDE 19- Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþmakta iken 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayýlý
Üniversite ve Saðlýk Personelinin Tam Gün Çalýþmasýna ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýnda
Dair Kanun ile 8/8/2011 tarihli ve 650 sayýlý Adalet Bakanlýðýnýn Teþkilat Ve Görevleri Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun Ýle Bazý Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümleri
nedeniyle görevinden çekilmiþ olan veya çekilmiþ sayýlan uzman tabip, tabip ve diþ tabipleri bu
Kanunun yayýmýndan itibaren altý ay içerisinde baþvurmalarý halinde açýktan atama izni aranmaksýzýn
görevden ayrýldýklarý kadroya, bu yerlerde ihtiyaç olmamasý halinde öncelikle görevden ayrýldýklarý
ildeki kamu kurum ve kuruluþlarý ile münhal yerlere açýktan atanabilirler.

MADDE 20- Bu Kanun kapsamýna girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dýþýnda meslekî
faaliyette veya serbest meslek icrasýnda bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler
açamaz; gerçek kiþilere, özel hukuk tüzel kiþilerine veya kamu kurumu niteliðindeki meslek
kuruluþlarýna ait herhangi bir iþyerinde veya vakýf üniversitelerinde çalýþamaz.

MADDE 21- Bu Kanun ile 8/8/2011 tarihli ve 650 sayýlý Adalet Bakanlýðýnýn Teþkilat Ve
Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun Ýle
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Hükmünde
Kararname’nin 36, 38, 39, 40 ve 41. maddeleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanununda değişiklik yapılmasına
dair kanun teklifim gerekçesiyle ekte sunulmuştur. Gereðini arz ederim.

24/02/2012
Mahmut Tanal

İstanbul

GENEL GEREKÇE
Organ bağışı, bir insanın organlarının bir kısmını veya tamamını, henüz sağlıklı iken, beyin

ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlaması işlemidir.
Bir bakış açısıyla; organ bağışının, kan naklinden farkı yoktur. Hayat kurtarma anlamında, sağlıklı

olan her organ bağışlanabilir. On sekiz yaşını doldurmuş ve doğru ile yanlışı ayırabilme yeteneğine sahip
herkes, başta kalp olmak üzere, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar; kalp kapağı, göz
kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi dokuları bağışlayabilmekte, ve bunlar günümüz tıp teknolojisinde
nakledilebilmektedir. Bir kişi organlarını bağışlayarak birçok insana yaşama şansı verebilir.

Görev yapamayacak kadar hasta ve hatta bedene zararlı hale gelen bir organın, bir yenisi ve
sağlamı ile değiştirilmesi düşüncesi çok eski çağlardan beri insanın ilgisini çekmiştir. Türkiye’de
yaşayan ve böbrek nakli bekleyenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Böbrek hastalarının yanı sıra,
karaciğer, akciğer, kalp ve göz hastalıklarından dolayı organ nakline ihtiyacı olan diğer hastaları da
eklersek, nakilden yararlanabilecek pek çok insan olduğunu görebilmekteyiz. 2012 verilerine göre,
Türkiye’de toplam 20.169 kişi organ beklerken, organ bağışı geçen yıl sadece 320 oldu. Türkiye’de
böbrek bekleyen 17.997, karaciğer bekleyen 1.706, kalp bekleyen 253, akciğer bekleyen beş kişi
bulunurken, pankreas bekleyenlerin sayısı 205’tir. 70 bin kronik böbrek hastasından 40 bin’i ise
yaşamını diyaliz makinesine bağlı sürdürmektedir. 2016 yılında kronik böbrek yetmezliği hastalarının
sayısı tahminen 115 bini bulması beklemektedir.

Dünyada organ bağışını ve naklini teşvik eden sistemler mevcuttur. Bunlardan İspanya modeli
incelendiğinde, İspanya, uyguladığı model sayesinde dünyadaki düşük organ bağışı yapılan ülke
kategorisinden en yüksek bağışa oranına geçmiştir. Düşen bağış oranları sebebiyle 1989 yılında Ulusal
Transplantasyon Kurumu (Organizacion Nacional de Transplantes ) kurulmuştur. Kurumun kuruluş
anlayışına göre organ bağışında karşılaşılan sorunlar, uygun bağışçı yokluğundan değil potansiyel
donörlerin bulunmasında ve bunların rızalarının alınmasındaki zorluklardan kaynaklanmaktadır. Sistem
organ bağışı sürecinin bu konuda özel olarak yetiştirilmiş şahıslara bırakılmasını ki bunlara bağış timi
denilmektedir, öngörmüştür. Bu takımın süreci iyi idare edebilen ve güvenilirlik sağlayabilen doğru
kişilerden oluşması ve bağış talebinden önce aile ile iyi ilişkiler kurulması önemlidir. Yine önemli olan
bir diğer nokta da organ talep edilecek en uygun zamanın tespitidir. Takım süreç esnasında ailenin ölüm
olayının gerçekleştiğini anlamasını sağlar ve organ bağışı konusunda aileden talepte bulunur.
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Diğer bir sistem ise, gayet başarılı olan Belçika modelidir. Belçika’da yürürlükte olan “varsayılan
rıza yasası” na göre kesin öncelik vatandaşın isteğine verilmiştir. Şehirlerde bulunan merkezler
kanalıyla kişiler yaşarken bağış formu doldurmakta ve bu bilgiler bilgisayar tabanlı ulusal kayıt
merkezine gönderilmektedir, bu bilgilere sadece transplantasyon takımı elemanları ulaşabilmektedir.
Eğer kişi sağlığında form doldurup izin verdiyse, ölümünden sonra aile istemese bile organları
alınabilmektedir. Eğer ölen insan bağış formu doldurmamış biriyse, bu kişinin sağlığında organ
bağışlamaya gönüllü olduğu varsayılır. Ailenin izni organ alımı için gerekli değildir. Ancak aile organ
alımını reddederse organ alınmayabilir. Bu sayede ülkenin %98’i doğal donör haline gelmektedir.

Diğer bir husus ise organ naklinin dini boyutudur. Dini anlamda Diyanet İşleri Başkanlığını Din
İşleri Yüksek Kurulu, organ bağışını bir insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak
tanımlanmıştır. 6.3.1980 tarih 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Diğer
İslam ülkelerinde de ve bütün büyük dinlerde de benzer kararlar mevcuttur. Kur’an’ı Kerim
incelendiğinde ( Maide Suresi, Ayet 32) Kim bir kimseye hayat verirse, onun sanki bütün insanlara
hayat vermişçesine sevap kazanacağı” buyrulmuştur.

Organ bağışı, bilimsel, dini, sosyolojik, ekonomik olarak incelendiğinde tam anlamıyla gerekli
bir faaliyettir. Uluslar arası mevzuatlar incelendiğinde, çoğu devlet bu konuda organ bağışını teşvik
edici yasal düzenlemelere başvurmuştur.

Tüm bu gerekçelerle Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanununda
değişiklikle organ bağışı “varsayılan rıza” kapsamına alınarak ilgilinin gerçek iradesi alınamadığı
durumlarda ilgiliye sorulabilseydi, müdahaleye rıza gösterirdi bağlamında düzenlemeler yapılmıştır.
Bu sayede ilgili organ bağışına karşı olduğunu bildirmediği takdirde, organ bağışını onayladığı
anlamına gelecektir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında
Kanun’un 14’üncü maddesi değiştirilerek, sağlığında kişilerin organ bağışına karşı çıkmamaları
halinde, varsayılan rıza ilkesi uyarınca organ bağışına rıza göstermeleri, bu sayede organ bağışında
artış amaçlanmaktadır.

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL’IN TEKLİFİ (2/401)

ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında
Kanun’un 14’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının alınmasında rıza
aranmaz.

Vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle
yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı ve
adli kovuşturma ile ilgisi olmayan cesetler aksine bir vasiyet olmadığı takdirde 6 aya kadar muhafaza
edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek öğretim kurumlarına verilebilirler.
Bu cesetlerin defin hususu dahil tabi olacakları işlemler, Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz, gerekçesiyle
ekte sunulmuştur. Gereðini arz ederiz.

19/04/2012
Mahmut Tanal Sezgin Tanrıkulu

İstanbul İstanbul

GENEL GEREKÇE
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 4. Maddesi;

“EK MADDE 4- Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan
veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve
adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık
belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti
yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir.
Bu ilân tebligat yerine geçer.

Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih
hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilânını müteakip,
gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele yirmi gün süre verilir. Devlet hizmeti
yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar. Belge ile ispatı mümkün
zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların
görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir. Ancak ilave edilen
süre, atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamaz.

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini
icra edemezler.” hükmünü içeriyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 08.12.2011 gün ve
2010/113E., 2011/164K. sayılı ilamı ile ikinci fıkrada yer alan “Belge ile ispatı mümkün zorunlu
sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların görev
yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir. Ancak ilave edilen süre,
atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamaz.” cümleleri iptal edilmiştir.

5371 sayılı Kanun ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen Ek Madde 5’in
2. fıkrasının “Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar
ile başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine
ilave edilir.” biçimindeki dördüncü tümcesi ve “Ancak ilave edilen süre atama yerine göre belirlenen
asıl süreden fazla olamaz.” biçimindeki beşinci tümcesi Anayasa’nın 18 ve 48. maddelerine aykırılık
teşkil eder.
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Anayasa’nın “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. maddesinde “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.
Angarya yasaktır. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri
içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının
zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla
çalıştırma sayılmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayan veya
başladıktan sonra yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan tabip ve uzman tabiplerin Devlet hizmeti
yükümlülüğüne bu kişilere yaptırım uygulanması amacıyla eklenen sürelerin, tabip ve uzman
tabiplerin o bölgede hizmetlerine duyulan ihtiyaçtan ve Devlet hizmeti yükümlülüğünü zorunlu kılan
ülke koşullarından kaynaklanmaması nedeniyle, Anayasa’nın 18. maddesinde yer alan “ülke
ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir
çalışmaları” kapsamında değerlendirilebilmesine olanak bulunmamaktadır. Bu durumda, itiraz
konusu kurallar kapsamında Devlet hizmeti yükümlülüğüne ilave edilen süreler, tabiplerin hizmetine
duyulan ihtiyaçtan değil, tabiplere yaptırım uygulanması amacıyla getirildiğinden söz konusu ilave
edilen süreler zarfında tabiplerin ve uzman tabiplerin zorunlu hizmet ile yükümlü kılınmaları,
Anayasa’nın 18. maddesinde öngörülen zorla çalıştırma yasağı kapsamına girmektedir.

Zorla çalıştırma yasağının ihlal edilmesi ise Anayasa’nın 48. maddesinin güvence altına aldığı
çalışma ve sözleşme hürriyetinin özüne açık bir müdahale niteliği taşımakta ve bu hürriyetin ortadan
kaldırılması sonucunu doğurmaktadır. Açıklanan nedenlerle, Anayasa’nın 18. ve 48. maddelerine
aykırı olan hüküm iptal edilmiştir. Bu iptal kararı üzerine hukukta oluşan boşluğun giderilmesi amacı
ile söz konusu kanun teklifi hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ek 4’üncü maddesi 2’nci fıkrasında yapılan
değişiklikle, zorla çalıştırma yasağının ihlaline neden olan hüküm değiştirilerek Anayasanın güvence
altına aldığı çalışma ve sözleşme hürriyetinin özüne açık bir müdahale niteliği taşıyan madde
değiştirilerek Anayasa’nın 18. ve 48. maddelere aykırılık önlenmeye çalışılmıştır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL VE MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU’NUN
TEKLİFİ (2/592)

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 4’üncü maddesi 2 numaralı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri,
tercih hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilânını
müteakip, gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele yirmi gün süre verilir. Devlet
hizmeti yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim
ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Orhan Düzgün
Tokat

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde hekim sıkıntısı yaşanmaktadır ve hatta yurtdışından gelen hekimlerle bu sorun
çözülmeye çalışılmaktadır. Ciddi şekilde hekim sıkıntısı yaşadığımız gerçeği kabul edilecek olursa,
mesai bitiminden sonra ve hafta sonları hekimlerimize muayenehane açma izninin verilmesi hususunda
vermiş olduğum kanun teklifinin önemi büyüktür. Mesai saatleri dışında hekimlerimize muayenehane
açma fırsatını sunan bu teklifle hastalarımız daha uzun ve uygun şartlarda istediği hekime ulaşma
şansına sahip olacaktır. Bu şekilde açılacak olan muayenehaneler vesilesiyle binlerce yeni vergi
mükellefi oluşacak ve binlerce kişiye istihdam sağlanacaktır aynı zamanda hekimlerimizin ekonomik
şartları düzelecek ve yurtdışından doktor getirme ihtiyacı ortadan kalkacak veya azalacaktır.
Hekimlerimizin mesai saatleri dışında da hasta bakması demokratik bir hak olup hasta hakları açısından
da önemlidir. Hastalarımızın da mahremiyetini paylaşmak için kimi zaman özel alanlara yani
muayenehanelere ihtiyacı vardır ve tüm bunların yanı sıra hizmetin niteliği açısından düşünüldüğünde
de hastaların daha nitelikli muayenehanelere de ihtiyacı vardır.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/769)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu



TOKAT MİLLETVEKİLİ ORHAN DÜZGÜN’ÜN TEKLİFİ (2/769)

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin
birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan, “muayenehane” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve
maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları
üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler, kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan
insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar ve tabiplerin muayenehane açarak mesai saatleri dışında
mesleki faaliyette bulunmaları bu yasaklamanın dışındadır.”

MADDE 2- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 27 nci
maddesinde yer alan, “muayenehane” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“Tabiplerin muayenehane açarak mesai saatleri dışında mesleki faaliyette bulunmaları bu
yasaklamanın dışındadır.”

MADDE 3- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin
altıncı fıkrasının ikinci cümlesi ve geçici 59 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci
maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 8- Kurum, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere
müstakilen açılan muayenehaneler ile bu Kanunda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sağlık
hizmeti satın alma sözleşmeleri akdetmeye yetkilidir.”

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun
teklifim gerekçesiyle ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

03/10/2012
Mahmut Tanal

İstanbul

GENEL GEREKÇE

1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Sünnetçiler başlıklı kısmı;

“Madde 58- Tabiplerden ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti tarafından küşat ve idare edilen
küçük sıhhiye memur mekteplerinden mezun küçük sıhhiye memurlarından veya işbu mekteplere
muadil tedrisat yapan mekteplerden mezun olup şahadetnameleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye
Vekaletince tasdik ve tescil edilenlerden başka hiç kimse müsaadesiz sünnetçilik edemez. Ancak laakal
on seneden beri bu işle iştigal ettiğini resmi vesikalarla ispat eden ve ehliyet ve liyakati bilimtihan
tebeyyün eyliyen kimselerin kemafissabık icrayı sanatlarına müsaade ve ellerine Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekaletince bir ruhsatname verilir.

Madde 59- On seneden az bir müddetten beri sünnetçilik eden veya on seneden ziyade bir zamandan
beri bu işle iştigal ettiğini vesaik ile ispat edemiyen kimselerin mütehassıs bir operatörün bulunduğu
bir hastanede iki ay müddetle ameliyat gördükten sonra bilimtihan ehliyeti tebeyyün ettiği takdirde
yedlerine Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince bir ruhsatname verilir.

Ameliyat gördükleri müddet zarfında bu gibilerin ibate ve iaşeleri hastane idarelerince temin olunur.

Madde 60- Bir mahalde sünnetçilik etmek üzere yerleşmek isteyen kimse bir hafta zarfında isim ve
hüviyetini ve vesaikı lazimesini havi bir ihbarnameyi mahallin en büyük sıhhiye memuruna vermeğe
ve başka bir yere nakil vukuunda keyfiyeti nakli ihbar etmeğe mecburdur.

Madde 61- Ruhsatsız ve izinsiz sünnetçilik edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 62- 60’ıncı madde hükmüne riayet etmeyen sünnetçilere yüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Çocuğun sünnetini yapacak kişinin bu konuda uzman olup olmadığına dikkat edilmelidir.
“Sünnetçi” adı altında ortalıkta dolaşan her kişiye gelişigüzel sünnet yaptırılmamalıdır. Sünnetin
“merasim” adı altında sağlıksız ve kalabalık ortamlarda yapılması hem tıbbi hem de çocuk psikolojisi
açısından uygun değildir. Sünnet işlemini yapan kişinin, bu cerrahi işlemin tüm yükümlülüğünü üzerine
alabilecek donanıma sahip olması şarttır.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1049)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

TALİ Adalet Komisyonu



Sünnet basit bir cerrahi işlem değildir. Sünnet bir ameliyattır. Hatalı yapılan bir sünnet çocuklarımızın
tüm geleceğini etkiler. İleride mutlu bir cinsel yaşam için sünnetin düzgün yapılması büyük önem taşır.
Sünnette kullanılan cerrahi aletler yeterince steril değilse, çocuğunuza AIDS, hepatit B, hepatit C gibi
birtakım tehlikeli hastalıklar bulaşabilir. Sünnette kullanılan malzemelerin kaliteli olması yapılan işlemin
ciddiyeti açısından önem taşır.

Sünnet yapılmadan önce çocuğun başta yumurtalıkları olmak üzere genel muayenesi mutlaka
yapılmalıdır. Mevcut birtakım hastalıklar varsa mutlaka belirlenmeli ve sünnet uygun koşullarda
yapılmalıdır. Kanama pıhtılaşma bozuklukları, idrar deliğinin geride olması gibi durumlarda çocuğa
sünnet yapılması uygun olmayabilir. Böyle durumlar da ancak hekim tarafından yapılan muayene ve
tetkikle anlaşılabilir. Bu nedenlerle “sünnetçi” adı altında dolaşan kişilerin sünnet yapması yasaklanmaya
çalışılmış ve işin uzmanları tarafından yapılması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 58. Maddesinde yapılan
değişiklik ve 59,60,61 ve 62. maddelerin metinden çıkarılması ile ülkemizde sünnet işinin sünnetçi
olarak bilinen kişilerin yapmasının yasaklanması ve yalnızca işin uzmanı olan genel cerrahi, çocuk
cerrahi, plastik cerrahi ve üroloji doktorları tarafından yapılması hedeflenmiştir.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL’IN TEKLİFİ (2/1049)

TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 58. maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 59, 60, 61 ve 62. maddeler metinden çıkarılmıştır.

“Genel cerrahi, çocuk cerrahi, plastik cerrahi ve üroloji doktorları hariç sünnetçilik edenler bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve 26/6/2013
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No: 1/791, 2/159, 2/401, 2/592, 2/769, 2/1049
Karar No: 14

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýnca esas komisyon olarak Komisyonumuza; tali

komisyon olarak da Plan ve Bütçe, Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Milli Savunma ile Avrupa
Birliði Uyum Komisyonlarýna 28/11/2011 tarihinde havale edilmiþ bulunan 2/159 esas numaralý
“Mersin Milletvekili Aytuð Atýcý ve 16 Milletvekilinin; Üniversite Öðretim Elemanlarý ile Saðlýk
Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfýnda Çalýþan Personelin Tam Süre Çalýþmasýna ve
Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”, 08/03/2012 tarihinde Adalet
Komisyonuna havale edilmiþ bulunan 2/401 esas numaralý “Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ýn;
Organ ve Doku Alýnmasý, Saklanmasý ve Nakli Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Kanun Teklifi”, 23/05/2012 tarihinde Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarýna havale edilmiþ
bulunan 2/592 esas numaralý “Ýstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mustafa Sezgin
Tanrýkulu’nun; Saðlýk Hizmetleri Temel Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”,
01/10/2012 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiþ bulunan 2/769 esas numaralý “Tokat
Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Devlet Memurlarý Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý
Hakkýnda Kanun Teklifi”, 19/12/2012 tarihinde Adalet Komisyonuna havale edilmiþ bulunan 2/1049
esas numaralý “Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ýn; Tababet ve Þuabatý San’atlarýnýn Tarzý Ýcrasýna
Dair Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” ile 21/06/2013 tarihinde Adalet, Anayasa,
Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Milli Savunma, Plan ve Bütçe Komisyonlarýna havale edilmiþ
bulunan 1/791 esas numaralý “Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararname ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý”;
Saðlýk Bakaný Mehmet MÜEZZÝNOÐLU ve Saðlýk, Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik, Çevre ve Þehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret,
Ýçiþleri, Maliye, Milli Eðitim, Milli Savunma, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýklarý ile Adli Týp Kurumu,
Bilgi Teknolojileri Kurumu, Devlet Personel Baþkanlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü, Hazine
Müsteþarlýðý, Ýnsan Haklarý Kurumu, Kamu Ýhale Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Halk
Saðlýðý Kurumu, Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, Yükseköðretim Kurulu, Türk Eczacýlarý
Birliði, Türk Tabipleri Birliði, Ýlaç Endüstrisi Ýþverenler Sendikasý, Araþtýrmacý Ýlaç Firmalarý
Derneðinin davet edilmesi üzerine ilgililerin katýlýmýyla 25-26/06/2013 tarihli 21 ve 22 nci
toplantýlarýmýzda görüþülmüþtür.

Bilindiði üzere 8/8/2011 günlü ve 650 sayýlý Adalet Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 36., 37.,
38., 39., 40. ve 41. maddeleriyle çeþitli kanunlarda deðiþiklik yapýlarak saðlýk hizmetinde görev
alanlar baþta olmak üzere bazý kamu görevlilerinin gelir getirici ikinci iþ yapmalarý yasaklanarak ve
bu yasaðýn istisnalarý düzenlenmiþtir. Bu kapsamda söz konusu KHK’nýn;

● 36 ncý maddesi ile 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayýlý Tababet ve Þuabatý San’atlarýnýn Tarzý
Ýcrasýna Dair Kanun’un 12 nci maddesinde deðiþiklik yapýlarak tabipler, diþ tabipleri ve uzman
tabiplerin gelir getirici ikinci bir iþte çalýþmalarýný yasaklamaktadýr.
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● 37 nci maddesi, 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayýlý Askeri Ceza Kanununun Ek 3 üncü
maddesinin üçüncü cümlesini yürürlükten kaldýrmak suretiyle, askeri doktorlarýn mesai saatleri
dýþýnda mesleklerini icra etmelerine olanak tanýyan istisnayý ortadan kaldýrmýþ, böylece mesai saatleri
dýþýnda çalýþmayý da suç kapsamý içine almýþtýr.

● 38 inci maddesi, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 28 inci
maddesinde deðiþiklik yaparak, memurlarýn mesleki faaliyette bulunmak üzere ofis, büro,
muayenehane ve benzeri yerler açmalarýný ve baþka iþyerlerinde çalýþmalarýný yasaklamýþ ve bu
yasaðýn kapsamýna girmeyen istisnalarý yeniden belirlemiþtir.

● 39 uncu maddesi, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanununa
eklenen Ek 27 nci madde ile, kanun kapsamýna giren kamu görevlilerinin mesleki faaliyette ve serbest
meslek icrasýnda bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açmalarýný ve baþka
iþyerlerinde çalýþmalarýný yasaklamýþtýr.

● 40 ýncý maddesi, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 36 ncý maddesine
eklenen bir fýkra ile öðretim elemanlarýnýn 657 sayýlý Kanun’un 28. maddesine tabi olduklarý hükmüne
yer verilerek ikinci görev yasaðý öðretim elemanlarý açýsýndan da öngörülmüþ ve ayrýca öðretim
elemanlarý yükseköðretim kurumlarýndan baþka bir yerde mesleklerini icra etmeleri halinde
yükseköðretim kurumlarýnda yalnýzca eðitim ve araþtýrma faaliyetlerinde bulunabilecek, döner
sermaye geliri elde edilen faaliyetlerde bulunamayacaklardýr. Ýlave edilen Geçici 59 uncu madde ile
de, yükseköðretim kurumlarý dýþýnda mesleki faaliyette bulunmak isteyen öðretim elemanlarýna
maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren iki yýl ücretsiz izin verilebileceði düzenlenmiþtir.

● 41 inci maddesi, 7.11.1983 tarihli ve 2955 sayýlý Gülhane Askeri Týp Akademisi Kanununun
32 nci maddesine eklenen bir fýkra ile GATA’daki asker ve sivil öðretim elemanlarýnýn 926 sayýlý
Kanun’un Ek 27. maddesindeki mesleki faaliyette ve serbest meslek icrasýnda bulunmak üzere ofis,
büro, muayenehane ve benzeri yerler açma ve baþka iþyerlerinde çalýþma yasaðýna tabi olduklarý
öngörülmüþ ve bu yasak kapsamýna girmeyen bazý faaliyetlere yer verilmiþtir. Buna göre, GATA
öðretim elemanlarý belli koþullarda ve mesai saatleri haricinde GATA dýþýnda mesleklerini icra
edebileceklerdir.

6223 sayýlý Kanunun kapsamýna giren iki konu açýsýndan deðerlendirildiðinde, çeþitli kamu
kurumlarýnda çalýþan tabip, diþ tabibi ve uzman tabip gibi kamu görevlilerinin ikinci iþte çalýþma
yasaðýna iliþkin kurallarýn;

a) kamu hizmetlerinin bakanlýklar arasýndaki daðýlýmýnýn yeniden belirlenmesi
b) kamu kurum ve kuruluþlarýnda istihdam edilen memurlar, iþçiler, sözleþmeli personel ile diðer

kamu görevlilerinin atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alýnma ve
emekliye sevk edilme usul ve esaslarýna iliþkin bir düzenleme
olarak da nitelendirilemeyeceði kanaati ile 650 sayýlý KHK, 6223 sayılý Yetki Kanununun kapsamýný
aþtýðý gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinin 18/07/2012 tarih ve E:2011/113,K:2012/108 sayýlý kararý
ile iptal edilmiþtir.

Tasarý ve gerekçeleri incelendiðinde;
� Anayasa Mahkemesince, Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çýkarma yetkisi

veren 6223 sayýlý Yetki Kanunu kapsamýnda tam gün ile ilgili düzenleme yapma yetkisi bulunmadýðý
gerekçesiyle, iptal davasýna konu düzenlemelerin yetki yönünden iptaline ve hukukî boþluk
doðmamasý ve yeniden kanunla düzenleme yapýlabilmesi için iptal kararýnýn yayýmýndan itibaren
6 ay sonra yürürlüðe girmesine karar verildiði, söz konusu kararýn 1 Ocak 2013 Tarihli ve 28515 Sayýlý
Resmî Gazete’de yayýmlandýðý,
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� Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kiþilerin, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve
kayýtlarý vermek, ayniyatý göstermek ve incelenmesine yardýmcý olmak zorunda olduklarý,

� Saðlýk beyanýyla satýlan ürünlerin ve faaliyetlerin kamu saðlýðýný tehlikeye düþürmemesi
amacýyla caydýrýcý tedbirlerin alýndýðý,

� Tam güne istisna olarak iþ yeri hekimi ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla, kamuda çalýþan
hekimlerimizin ve aile hekimlerinin mesai sonrasý 30 saat süreyle iþ yeri hekimliði yapabilmelerine
imkan verildiði,

� Tam günde kamuda veya özelde çalýþma arasýndaki ayrým korunmakla birlikte yükseköðretim
kurumlarýnda çalýþan öðretim üyeleri için týp ve diþ hekimliði fakültelerinde devamlý çalýþanlarýn
%5’i oranýnda;

� Yükseköðretim kurumunda kadrosu bulunmayan öðretim üyesi, ihtiyaç duyulan alanlarda
teorik ve uygulamalý eðitim ve öðretim ile araþtýrma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin
gerektirdiði iþleri yapmak üzere sözleþmeli olarak çalýþtýrýlabilecektir.

� Yükseköðretim kurumlarýnda kadrosu bulunan öðretim üyesi, kurumsal sözleþme yapýlmak ve
geliri üniversite döner sermayesi hesabýna kaydedilmek þartýyla, ilgilinin muvafakati ile belirli süre
ile veya belirli iþleri yapmak üzere özel saðlýk kuruluþlarýnda veya vakýf üniversitesi hastanelerinde
çalýþtýrýlabilecektir.

� Acil servis, 112 ve yoðun bakým hizmetlerindeki nöbet ücretlerinin %50 oranýnda artýrýldýðý,
� Saðlýk Bakanlýðý personelinden eðitim görevlileri, profesör ve doçentler için mesai dýþý ek

ödeme tavanýnýn %30’dan %50’ye çýkarýldýðý,
� Organ ve doku alýnmasý, taþýnmasý, saklanmasý, aþýlanmasý ve nakli ile yurt dýþýndan temin

edilmesinin Saðlýk Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ kurumlarca yapýlabilmesine imkân verildiði,
� Beyin ölümüne karar verecek hekimlerin uzmanlýk alanlarýnýn belirlendiði,
� Ruhsatsýz ilaç üretenler ile ilaçlarýn kanuna aykýrý tanýtým ve satýþýný yapanlar, onaylý

endikasyonu dýþýnda pazarlayan ve bu þekilde reçete oluþumunu teþvik edenler ile izinsiz veya verilen
izne aykýrý olarak saðlýk beyanýyla ürün satýþý yapanlar için yaptýrýmlarýn düzenlendiði,

� Sünnetin yalnýz tabiplerce yapýlabilir hale getirildiði, ancak çok olaðanüstü durumlar ve
istisnai hâllerde Saðlýk Bakanlýðýnca düzenlenecek eðitimi alan kimseler tarafýndan hekim
gözetiminde sünnet yapýlmasýna imkân verildiði,

� Hâlen sünnet yapma yetkisi bulunanlarýn ise bu yetkilerinin 31/12/2015 tarihine kadar devam
etmesine izin verildiði,

� Saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn Bakanlýkça belirlenen kurallara ve standartlara uygunluðunun
denetlenmesi ve bunlara uymayanlara idari yaptýrým uygulanmasýnýn öngörüldüðü,

� Kanunun yürürlük tarihinden önce eðitimlerini yurt dýþýnda tamamlayanlar ile en az iki yýldýr
yurt dýþýnda mesleki faaliyette bulunanlarýn devlet hizmeti yükümlülüðünden muaf tutulmasýnýn
saðlandýðý,

� Klinik araþtýrma kapsamý geniþletilmekte ve kamu dýþýndaki saðlýk kuruluþlarýnýn da kamuya
ait merkezlerin ve hastanelerin koordinatörlüðünde veya idari sorumluluðunda olmak kaydýyla klinik
araþtýrma kapsamýna alýnmasýnýn saðlandýðý,
anlaþýlmaktadýr.

Tasarý ile Tekliflerin geneli üzerindeki görüþmelere geçilmeden önce verilen bir önerge ile,
Ýçtüzüðün 35 inci maddesi gereðince Tasarý ile Tekliflerin birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle
birleþtirilerek görüþülmesi ve görüþmeler sýrasýnda 1/791 esas numaralý Tasarýnýn esas alýnmasý kabul
edilmiþtir.
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Tasarýnýn geneli üzerindeki görüþmeler sýrasýnda; öncelikle sivil toplum kuruluþu ve meslek
örgütü temsilcilerinin dinlenmesine karar verilmiþ ve bunun üzerine temsilciler tarafýndan;

� Sadece meslek örgütlerini deðil artýk tüm toplumu ilgilendiren “tam gün” hakkýnda Tasarý
hazýrlanýrken meslek örgütlerinin görüþlerinin de alýnmasý gerektiði,

� 1219 sayýlý  Kanunda hekim olmayanlarýn hekimlik yapmasýna ceza öngörülmüþ iken buna
ilave olarak, ruhsatsýz saðlýk hizmeti verenler bir yýldan üç yýla kadar hapis ve yüz bin güne kadar
uzanan idari para cezasý verilmesinin orantýsýz olduðu, ayrýca bu durumun olaðanüstü ve acil
durumlarda hekimlik mesleðinin gönülü bir þekilde icrasýna engel olacak þekilde yorumlanabileceði
ve bunun da istenmeyen sonuçlara yol açabileceði,

� Anayasa Mahkemesince hekimlerin çalýþtýklarý yerde ikamet etme zorunluluðuna iliþkin
düzenlemenin iptal edilmesi dikkate alýndýðýnda; ihtiyaç duyulduðunda saðlýk personelinin saðlýk
kuruluþuna ulaþabilmesine iliþkin olarak Saðlýk Bakanlýðýna düzenleme yapma yetkisinin
verilmesinin, Anayasa Mahkemesi tarafýndan getirilen kýsýtlamayý aþtýðý,

� Tabipler için zorunlu hizmetin kalkmasý gerektiði, ancak Türkiye’de eðitim aldýktan sonra
iki yýl yurt dýþýnda her ne þekilde olursa olsun geçiren kiþilerin zorunlu hizmetten muaf tutulmasýnýn
da Anayasadaki eþitlik ilkesine aykýrý olduðu,

� Tabiplerin mesai saatleri dýþýnda 30 saate kadar iþyeri hekimliði yapabilmesine iliþkin
düzenlemede; bir taraftan kurum tabiplerinin 57 saat olan hakkýnýn 30 saate indirildiði, diðer taraftan
ise uzman bir tabibin (örn. Genel cerrah) ihtisasýndaki bir alanda serbest meslek icra etmesi tam gün
ile engellenirken iþyeri hekimliði yapmasýna izin verilmesinin çeliþki oluþturduðu,

� Tam güne iliþkin düzenlemelerin yapýlmasý gerektiði, ancak öncelikle ücretlendirme
sisteminde düzeltmelerin yapýlmasý, halen tabiplerin ücretlerinin %20’sinin emekliliklerine yansýdýðý
ve performansa göre yapýlan ödemelerin emekliliðe yansýmadýðý,

� Tam gün ile birlikte üniversite hastaneleri ile Saðlýk Bakanlýðý eðitim araþtýrma hastanelerinin
çok ciddi kan kaybýna uðramasý, eðitim faaliyetlerinin aksamasý, araþtýrma faaliyetlerinin ise
neredeyse duracak seviyeye inmesi sýrasýnda nitelikli eleman kaybýnın çok üst düzeylere çýkmasýnýn
etkili olduðu,

� Üniversitelerdeki öðretim üyelerinin %5’ine tanýnan hakkýn kimler tarafýndan nasýl
kullanýlacaðýnýn belirsiz olduðu,

� Tasarýnýn 20 nci maddesi ile 1262 sayýlý Kanunun yeniden düzenlenen 18 inci maddesinde
üçüncü ve dördüncü fýkralarýn yer deðiþtirmesinin, uygulamada yanlýþ anlaþýlmalarýn ve
yorumlamalarýn önüne geçeceði,

� Ýlacýn müessir madde olarak kabul edilmediði durumlar dikkate alýnarak eczanelerin toptan
ilaç satamayacaðýna iliþkin düzenlemenin yerinde olduðu, bunun yaný sýra eczanelerin internet
üzerinden satýþ yapamayacaðý ve bu amaçla internet sitesi açamayacaðýnýn da hüküm altýna alýnmasý
gerektiði,

� Ülkemizde artan eczane sayýsý ve hastane yakýnýndaki eczane yýðýlmalarýyla birlikte, reçete
toplama ve simsarlýðý ile deðiþik saðlýk çalýþanlarý arasýnda ilaç satýþýna yönelik örgütlenmenin
oluþtuðu, bu sayede ortaya çýkan haksýz rekabetin ve etik bozulmalarýn önlenmesine iliþkin
düzenlemeler yapýlmasý gerektiði,

� Beþeri ilaçlarýn fiyatlandýrýlmasýna iliþkin 2004 yýlýndaki ilk Bakanlar Kurulu Kararýndan
günümüze deðin 294 kez ilaç fiyatlarýnýn düþtüðü ve halen fiyat düþüþlerinin devam ettiði, bu nedenle
eczacýlarýn stoklarýndaki ilaç nedeniyle uðradýðý zararýn yýllýk %5.7 olduðu, bu durumun eczanelerin
mali sürdürülebilirliðini zorlaþtýrdýðý, belirtilen nedenle ilaç fiyatlarýndaki düþüþe iliþkin BKK’nýn
yayýmýndan itibaren halen yürürlükte olan 5 gün yerine 45 gün sonra yürürlüðe girmesi ve bu sýrada
eczacýlarýn düþürülmüþ fiyat üzerinden yayýmý tarihinde ilaç alabilmesinin saðlanmasýna iliþkin
düzenleme yapýlmasýnýn yerinde olacaðý,



� Artan ilaç harcamalarýnýn kontrol edilmesinde fiyat indirimleri ve iskonto artýþlarý temel
araçlar haline geldiði, yapýlan uygulamalar çerçevesinde ülkemizde fiyatlar, referans alýnan Avrupa
Birliði fiyatlarýnýn en ucuz olduðu ülke fiyatlarýnýn dâhi %53 ile %65 altýnda seyrettiði,

� Beþeri ilaçlarýn fiyatlandýrmasýna iliþkin kararnamedeki fiyat düþüþlerinin 45 gün sonra
yürürlüðe girmesi doðru olmakla birlikte, eczacýlarýn fiyat düþüþlerinden etkilenmeden satýþ yaparken
ilaç üreticilerinden düþük fiyatlar üzerinden ilaç alabilmelerine imkan saðlanmasýnýn doðru
olmayacaðý, böylesi bir düzenlemeye gidilmesi halinde bir tarafýn diðer aleyhine zenginleþmesine yol
açýlmýþ olacaðý,  

� Ülkemizdeki 24.000 diþ hekiminin 8.000’i kamu kurumlarýnda, 16.000’i ise özel sektörde
serbest olarak çalýþtýðý, toplumun aðýz ve diþ saðlýðýnýn yönetiminde bu dinamiklerin tümünün dikkate
alýnmasý gerektiði,

� Dünya Diþ Hekimleri Birliði tarafýndan bir hekimin bir günde yapabileceði giriþimsel iþlem
sayýsýný 15-20 olarak önerdiði dikkate alýndýðýnda, ülkemizde performans üzerinden 50-60
rakamlarýnýn telaffuz edilmesinin sunulacak hizmetin niteliði konusunda tereddütler oluþturduðu,

� Biyoetik Sözleþmesi ile Týbbi Deontoloji Nizamnamesi çerçevesinde kiþilerin saðlýk
durumlarýna iliþkin verilerin kiþisel veri olarak deðerlendirilmesi ve saklanmasý gerektiði, bu amaçla
da ulusal verilerin korunmasýna iliþkin kanun önerisinin acilen yasalaþmasý gerektiði,

� Diþ Hekimleri Birliði tarafýndan saðlýk verileri hakkýnda organize edilen sempozyumun
çýktýlarýnýn kitaplaþtýrýldýðý ve parlamento üyeleri ile de paylaþýldýðý,

� Nöbet ücretlerindeki iyileþtirmenin tüm saðlýk çalýþanlarýný kapsayacak þekilde
geniþletilmesinin faydalý olacaðý, ayrýca nöbet ücretinin toplam gelirin çalýþma saatine bölünmesi
suretiyle elde edilen bir ücret haline getirilmesi gerektiði,
ifade edilmiþtir. Ardýndan Tasarýnýn geneli üzerinde üyeler ve diðer milletvekilleri tarafýndan;

� Tasarýnýn geniþ kapsamlý olduðu ve bu nedenle TBMM’nin de tatile girecek olmasý nedeniyle
Ekim ayýndan önce görüþülemeyeceði dikkate alýnarak, daha iyi bir þekilde inceleyebilmek için
toplantýnýn ertelenmesinin yerinde olacaðý,

� Tasarýda yer alan düzenlemelerin Anayasa Mahkemesinin iptal kararýna uygun bir þekilde
hazýrlanmadýðý,

� Kanunlarýn tekrar düzeltmeye ihtiyaç býrakmayacak þekilde hazýrlanmasý gerektiði, kapsamlý
bir Tasarýnýn Anayasa Mahkemesinin iptal kararý gerekçe gösterilmek suretiyle Komisyonumuzdan
yeterince incelenemeden geçmesinin, kýsa süre içerisinde tekrar kanun yapma ihtiyacýný
doðurabileceði, bu nedenle tali komisyonlardan da görüþ alýnmak ve alt komisyon kurulmak suretiyle
Tasarýnýn ayrýntýlý bir þekilde incelenmesinde fayda bulunduðu,

� E-reçete uygulamasýnda e-imzanýn bulunmamasý nedeniyle ortaya çýkabilecek yolsuzluklar
dikkate alýnarak, acilen e-imza uygulamasýnýn da kullanýlýr hale gelmesi gerektiði,

� Tam gün ile ilgili düzenlemelerin 2009 yýlýnda Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin
ardýndan 650 sayýlý KHK ile tekrar düzenleme yapýldýðý, Anayasa Mahkemesinin 2012 yýlý Haziran
ayýndaki toplantýsýnda iptale iliþkin kararýný vermesinden 6 ay sonra gerekçeli kararýnýn 1/1/2013
tarihinde yayýmlandýðý ve yasama yýlýnýn sonuna yaklaþýlmýþken Tasarýnýn TBMM Baþkanlýðýna
sunulduðu, belirtilen süreç dikkate alýndýðýnda tam güne iliþkin tartýþmalarýn daha geniþ bir zamanda
yapýlamadýðý için yasama ve denetim faaliyetlerinin zaafiyete uðradýðý,

� KHK’larýn ivedilikle görüþüleceðine iliþkin Ýçtüzük hükümleri dikkate alýnarak 663 sayýlý
KHK’nýn Tasarýdan önce gündeme alýnarak görüþülmesinin gerektiði, KHK’dan önce söz konusu
KHK’da deðiþiklik öngören Tasarýnýn görüþülmesinin Anayasa ve Ýçtüzüðe aykýrý olduðu,

– 42 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 480)

murat



� KHK’larýn kanun gücünde mevzuat olduðu, halen TBMM’de ilgili komisyonlara havale
edilmiþ bulunan 270 KHK’nýn bulunduðu, Anayasa Mahkemesinin iptal kararýna konu olan 650 sayýlý
KHK’nýn esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale edilmiþ olduðu,

� Tam güne iliþkin düzenlemelerin;  hekimleri ve bunlarýn yaný sýra eczacýlarý, diþ hekimlerini,
hemþireleri, saðlýk çalýþanlarýný bir bütün olarak ilgilendirmesi dikkate alýnarak, ilgili sivil toplum
örgütleriyle enine boyuna tartýþmalarýn yapýldýðý bir sürecin tüketilmesinin ardýndan Komisyona
getirilmesi gerektiði, ancak katýlýmcýlýðýn göz ardý edildiði bir sürecin sonunda Komisyonun
görüþmeyi yapar hale geldiði, bu haliyle yasama organýnýn topluma raðmen toplumun temel
ihtiyaçlarýný karþýlamaktan uzak bir algý ve anlayýþtan soruna yaklaþtýðý,

� Tam gün uygulamasý getirilirken uluslararasý standartlar çerçevesinde haftalýk çalýþma
saatlerine riayet edilmesi gerektiði, çünkü bunlarýn aþýlmasý halinde hata oranlarýnýn arttýðý, dikkatin
zayýfladýðý,

� Saðlýkta sözleþmeli personel istihdamýnýn taþeronlaþmaya yol açtýðý ve bu uygulamadan
vazgeçilmesi gerektiği,

� Ülkemizde 20.169 insanýn organ beklediði dikkate alýnarak, Ýspanya ve Belçika örneðinden
hareketle, aksi belirtilmediði sürece insanlarýn organlarýný baðýþladýklarýnýn varsayýlmasýna iliþkin
düzenlemenin acilen yapýlmasý gerektiði,

� Tabiplerin emeklilik maaþlarýnýn iyileþtirilmesi gerektiði, Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn
temel gerekçelerinden biri olan býçak parasýnýn kaldýrýlmasý için de bu düzenlemenin gerekli olduðu,

� Ülkemizdeki tabip açýðý dikkate alýnarak üniversiteler dýþýndaki tabipler için de emeklilik
yaþýnýn 67’ye çekilmesi, Kamu Hastanelerinde çalýþabilmelerinin yolunun açýlmasý gerektiði,
böylelikle yýllarca çalýþarak birikim edinmiþ tabiplerden de daha fazla istifade edilmiþ olacaðý,

� Saðlýk hizmetlerinde; niteliði yani kaç hastaya kaç kere bakýldýðýný deðil, niceliði yani iyi
yetiþmiþ personel sayesinde ülkede saðlýk hizmetine olan ihtiyacý azaltmayý önceleyen bir mantýðýn
hakim olmasý gerektiði,

� Tasarýnýn baþlangýçta daha kapsamlý olmasýna raðmen müzakere süreçleri sonrasýnda üzerinde
uzlaþý saðlanan hususlar çerçevesinde þekillendirilerek TBMM’ye sunulduðu, saðlýk sektöründe
sorunlarýn tümüne olmasa da önemli bir kýsmýna çözüm ürettiði için biran evvel yasalaþmasý gerektiði,

� TBMM’de kurulan saðlýkta þiddeti araþtýrmaya yönelik komisyonun çalýþmalarýnýn da
Tasarýda deðerlendirilmesinin sevindirici olduðu,

� Tam gün uygulamasýnýn ilk defa 1978 yýlýnda hayat bulmasýna raðmen 12 Eylül 1980 darbesi
ile kaldýrýldýðý, sistemde yaþanan gel-gitlerin ülkemize zarar verdiði, bu yönüyle de gerekliliði
konusunda toplumsal mutabakatýn üst seviyede olduðu anlaþýlan konularda olmasý gerekenlerin acilen
yapýlmasý gerektiði,

� 926 sayýlý Kanundaki saðlýk hizmeti tazminatý ile 209 sayýlý Kanundaki ek ödeme tutarlarý
belirlenirken, diþ tabipleri için öngörülen kademelendirmenin paralel hale getirilmesi gerektiði,

� Son 10 yýlda ilaç fiyatlarýnda gözlemlenen düþüþlerin halk açýsýndan memnuniyet verici
olduðu, 
ifade edilmiþtir. Bunun üzerine Hükümet tarafýndan;

� Anayasa Mahkemesinin iptal kararýnýn 1 Temmuz itibariyle yürürlüðe girecek olmasý
nedeniyle, Tasarýnýn TBMM tatile girmeden önce yasalaþmasýnýn büyük önem arz ettiði, bu nedenle
de Tasarýnýn biran evvel Genel Kurula sunulmasý gerektiði,

� Tasarýnýn 45 gün önce Baþbakanlýða sunulduðu, ancak içerisinde yer alan hükümlerin çeþitli
bakanlýklarý ilgilendirmesi nedeniyle gecikmenin yaþandýðý,
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� Tabiplerin 75 yaþýna kadar aile hekimliði yapabildiði,
� Ocak ayýnda Anayasa Mahkemesi kararýnýn Resmi Gazetede yayýmlanmasýn ve Saðlýk

Bakanlýðýnda Þubat ayýnda yaþanan deðiþimin ardýndan, hem STK hem de üniversitelerin her
seviyedeki temsilcileri ve çalýþanlar ile tam gün düzenlemesi hakkýnda bizzat görüþmelerin yapýldýðý,

� Tam günde ideali yakalama arzusu içerisinde öneriler alýnýrken, toplumun çeþitli kesimlerindeki
ve katmanlarýndaki dinamiklerinin yaný sýra yöresel farklýlýklar da dikkate alýnarak, ortak aklýn ürünü
olan sürdürülebilir ve geliþtirilebilir bir yöntem ve sistemin arandýðý,

� Tam güne iliþkin olarak öðretim üyeleri için getirilen düzenlemeler ile, ülkemizdeki yetiþmiþ
insan kaynaðýnýn etkin bir þekilde deðerlendirilmesi ve saðlýk hizmetlerinin iyileþtirilmesinin
amaçlandýðý,

� Tabipler için mecburi hizmetin kaldýrýlmasý konusunda, ülke ihtiyaçlarýndan baðýmsýz bir
þekilde düþünmenin imkansýz olduðu,

� 2002 yýlýndan günümüze saðlýkta memnuniyet %35’lerden %75’lere taþýnýrken, çalýþanlardaki
memnuniyetin de artýrýldýðý, ancak özlük haklarýndaki iyileþtirmenin saðlýk sistemindeki sorunlara
çözüm olamayacaðý, çünkü saðlýktaki en önemli sorunun insan kaynaðý olduðu ve ülkemizde 20.000
uzman hekim açýðý ile hizmet sunulmaya çalýþýldýðý,

� Son yýllarda týp fakültelerine alýnan öðrenci sayýsý artýrýlmasýna raðmen, artan sayý ile beraber
kalitede düþüþ yaþanmasýna iliþkin endiþelerin giderilemediði,

� Yurt dýþýndan yabancý hekim gelebilmesine iliþkin düzenleme kapsamýnda 600 hekimin
kazanýldýðý,
Ýfade edilmiþtir.

Tasarýnýn tümü üzerindeki görüþmelerin tamamlanmasýnýn ardýndan maddelerine geçilmesi kabul
edilmiþtir. Maddeleri üzerindeki görüþmeler sýrasýnda ise üyeler ve milletvekilleri tarafýndan;
1 inci Madde hakkýnda;

� Saðlýkta kiþisel verilerin suiistimaline iliþkin yaþanan olaylar dikkate alýndýðýnda; Saðlýk
Bakanlýðýnýn kiþisel verilere ulaþýmýný saðlamayý zorunlu hale getiren düzenlemenin kötü niyetli
insanlarýn elinde deðiþik amaçlara alet edilebileceði,

� Anayasa Mahkemesince iptal edilen metinde sadece “gizli dahi olsa” ifadesinin çýkartýlarak
aynen getirildiði, böylelikle Mahkemenin iptal gerekçelerinin karþýlanmýþ olmayacaðý,

� Maddede geçen “gerekli olan” ifadesinin uygulamada suiistimale elveriþli olduðu, istenen ne
tür bilginin hangi gereklilikler çerçevesinde istendiðinin her zaman tartýþmaya açýk olacaðý,

� Bilgi istenmesinden de öte istenen bilgilerin hangi amaçla kullanýlacaðýnýn da önem taþýdýðý,
ayrýca Aile Hekimliði Bilgi Sisteminin hacklendiði konusunda yayýlan haberler de dikkate
alýndýðýnda, toplanan bilgi ve belgelerin kiþisel mahremiyet çerçevesinde korunmasýnýn da gerektiði,

� Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca ilaç ile ilgili verilerin 72 milyon TL karþýlýðýnda
satýldýðý dikkate alýnarak, toplanan bilgilerin ticari amaçla kullanýlamayacaðý ve üçüncü kiþilerle
paylaþýlamayacaðýnýn hüküm altýna alýnmasý gerektiði,

� Ýlaç bilgilerinin neler olduðu ve bunlardan hangilerinin kiþisel veri olarak deðerlendirilmesi
gerektiðinin tartýþmaya açýk olduðu,

� Denetim sýrasýnda denetim yapanlara istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde,
denetimin zorlaþacaðý hatta imkansýzlaþacaðý, bu nedenle gereken belgelerin verilmesini zorunlu hale
getiren hükümlere mevzuatta sýkça rastlandýðý,
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2 nci Madde hakkýnda
� Belli akademik kadrolara atandýktan sonra geçici görevle baþka yerlerde istihdam edilen ve

bu sýrada akademik kariyerinin de devam etmesine imkan saðlanan halk deyimiyle “jet profesör”
gibi kiþiye özel düzenlemelerden kaçýnýlmasý gerektiði,

� Tasarýnýn 2 nci maddesinin Yýldýrým Beyazýt Üniversitesindekiler için Danýþtay tarafýndan
verilen kararýn uygulanmamasýnýn ardýndan Tasarýya eklendiðinin anlaþýldýðý, halk arasýnda “uçan
profesör”, “jet profesör” olarak anýlanlara özel bir düzenleme olduðu, kiþiye özel kanun yapýlmasýnýn
yanlýþ olduðu,

� Kiþilere özel düzenleme yapýlarak; üniversitelere gitmeden jet profesör yapýlan, Saðlýk
Bakanlýðýnda profesör unvanýyla ayrýcalýklý ücret ve görevlere getirilen insanlara Yükseköðretim
Yasasý’nýn 29’uncu maddesine aykýrý olarak üniversitede çalýþmýþ gibi profesör unvanýyla ilgili her
türlü akademik ve özlük hakký tanýndýðý,

� Akademik unvan sahibi birisinin üniversite yerine baþka bir kurumda sözleþmeli olarak
geçirdiði sürenin, yükseköðretim kurumunda geçmiþ sayýlmasýnýn, fiilen akademik görev yapanlara
haksýzlýk olduðu,

� Yeni kurulan üniversitelerde kürsü kurulmasýný teþvik amacýyla, 2547 sayýlý Kanunun 29 uncu
maddesi ile profesörlük unvanýnýn kalýcý olabilmesine fiilen 2 yýl görev yapma þartýnýn getirildiði,
ancak taþra üniversitesinde profesör unvaný alýndýktan sonra merkezde veya büyük illerde sözleþmeli
idari kadrolara atama yapýlmasý ile, yeni ve küçük üniversitelerin geliþimine sekte vurulmuþ olacaðý,

� Ýdari görevde geçen sürenin akademik süreden sayýlmasýnýn yanlýþ olduðu,
� Akademik kariyer yapanlarýn en önemli misyonlarýnýn öðrenci yetiþtirmek olduðu, hekimlerin

özlük haklarýnda iyileþtirme yapýlýrken, eðitim verilen öðrencilerin eðitim hakkýndan feragat
edilmesinin yanlýþ olduðu,
3 üncü Madde hakkýnda;

� Sözleþmeli personelin 657 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fýkrasý kapsamýna alýnmasý
ve bunlar için iþsizlik sigortasý primi ödenmemesinin gerekçesinin anlaþýlamadýðý,
4 üncü Madde hakkýnda;

� Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumunda merkeze baðlý denetim gruplarýnýn görev ve
yetkilerinin kanunla belirlenmesi gerektiði,
5 inci Madde hakkýnda; 

� Geçmiþten günümüze saðlýk çalýþanlarýnýn özveriyle görevlerini yerine getirmesi ve mesai
saatleri dýþýnda da olsa hizmet sunmak için yarýþmasý dikkate alýndýðýnda, saðlýk kuruluþlarýna
ulaþmalarýna iliþkin düzenlemenin onur kýrýcý olduðu,

� Anayasa Mahkemesinin saðlýk personeline ikamet mecburiyetini 16 Þubatta iptal etmesine
raðmen, bu kez “saðlýk personeline ihtiyaç hâlinde çaðrýya uymasý” adý altýnda benzer
yükümlülüklerin getirildiði ve gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Saðlýk Bakanlýðýnýn
yetkilendirildiði,

� Mesai saatleri dýþýnda saðlýk personeline ihtiyaç duyulmasýný engelleyecek bir sistemin
kurulmasý gerektiði,

� Saðlýk çalýþanlarýnýn 24 saat 365 gün teyakkuz halinde tutulmasýnýn insanlýk dýþý olduðu, bu
nedenle çalýþma hayatýna iliþkin uluslar arasý normlar çerçevesinde kalýnacaðýna iliþkin hükmün
eklenmesi gerektiði,

� Anayasa gereði taraf olunan uluslar arasý sözleþmelerin Anayasa aykýrýlýklarýnýn ileri
sürülemeyeceði, ancak yargý makamlarýnca uluslar arasý mevzuatýn yeterince dikkate alýnmadýðý, 
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� Saðlýk personeline hangi gerekçelerle ihtiyaç duyulduðunu belirleme yetkisinin yöneticiye
býrakýldýðý, bunun da suiistimale açýk olduðu, ayrýca ihtiyaç duyulmasýna iliþkin düzenlemeler
yaparken tabiplerin ikametgahlarý gibi konularda kiþisel hak ve özgürlüklerine kýsýtlama getirmenin
yanlýþ olacaðý,

� Bir yandan saðlýk personelinin saðlýk kuruluþlarýna ulaþabilmeleri için alýnacak tedbirler
konusunda kurumlara sorumluluk yüklenirken, diðer yandan ilgililerin uyacaðý kurallarýn belirgin
hale getirilmesi suretiyle; saðlýk çalýþanlarýnýn mesai saatleri dýþýnda çaðrýlmalarýndaki keyfiyetin
ortadan kaldýrýlmasýna ve çalýþanlarýn hukuki güvenceye kavuþabilmesi için temellerin atýldýðý,

� Taþra hastanelerinde her branþtan uzmanýn nöbetçi kalamamasý nedeniyle, baþka bir uzmanýn
ihtisasýndaki bir hastanýn gelmesi halinde ilgili uzmaný nöbetçinin icaba çaðýrdýðý, bu nedenle de
uygulamada birçok sýkýntý ile karþýlaþýlan bu konunun hukuki temellere kavuþmasýnýn özellikle hayat
kurtarma açýsýndan büyük önem taþýdýðý,

� Nöbetçi hekimin icaba çaðýrmasý halinde, ilgili hekimin gelmesi yerine hastanýn baþka bir
saðlýk kuruluþuna sevkine iliþkin iþleme sýkça rastlandýðý, acil vakalara müdahalede çalýþanlarýn iyi
niyetine güven beslemenin yanlýþ olacaðý ve kurallarýn belli olmasýnýn zorunlu olduðu,

� Özverili saðlýk çalýþanlarý için düzenleme yapýlmasýna zaten ihtiyaç bulunmadýðý, ancak
bireyin hayatýný kurtarma konusunda gerekli duyarlýlýktan yoksun olanlar dikkate alýnarak gerekli
düzenlemelerin yapýlmasýna ihtiyaç bulunduðu,

� Ayrýntýya iliþkin düzenlemelere kanunda yer verilmesinin mevzuatý kazuistik hale getirdiði
ve karþýlaþýlan sýkýntýlarda çözümün zorlaþtýðý, bu nedenle düzenleme yapma yetkisinin Saðlýk
Bakanlýðýna verilmesinin yerinde olduðu, 

� Kurallarýn varlýðý ve nasýl uygulandýðýnýn denetlenmesinin önemli olduðu, çaðdaþ yönetim
sistemlerinde herkesçe bilinen kurallarýn konulduðu ve gerekli denetimler yapýlarak sistemin
iyileþtirildiði, kuralýn bulunmadýðý hallerde sistemin bireylerin iyi niyeti çerçevesinde iþleyebildiði
ve aksaklýklara sýkça rastlanabildiði, bu nedenlerle nöbette icaba çaðrýnýn usul ve esaslarýnýn
belirlenmesinin faydalý olacaðý,

� Uluslararasý normlardan daha da önemlisi Anayasamýzda angaryanýn yasaklandýðýnýn da
hatýrdan çýkartýlmamasý gerektiði,

� Ýcaba iliþkin düzenlemeler yapýlýrken eþ durumu nedeniyle seçilen ikametgahýn, büyük
þehirlerdeki ulaþým sorunlarýnýn göz ardý edilmemesi ve ayrýca icap ücretinin teþvik edici þekilde
belirlenmesi ve gerekiyorsa ilgililerin nöbet izni kullanabilmelerine imkan saðlanmasý gerektiði,
6 ncý Madde hakkýnda;

� Vatandaþýn mahrem saðlýk bilgilerini mevcut muayenehane ve saðlýk kuruluþlarýndan zorla
toplarken, bu kuruluþlarýn kuracaðý kayýt ve bildirim sisteminin de ücretlendirildiði,

� Kayýt ve bildirimler için bedelin kimler tarafýndan belirlendiði, ayrýca hekimler tarafýndan
yapýlan bildirimlerin de ücretlendirmeye tabi olup olmadýðýnýn açýklanmasý gerektiði, 
7 nci Madde hakkýnda;

� Tam güne istisna olarak düzenlenen “insani ve sosyal amaçlý gönüllü çalýþmalar” ile neyin
amaçlandýðýnýn açýklýða kavuþturulmasý gerektiði, ayrýca bu çalýþmalara katýlmak için neden
kurumdan izin alýnmasýna ihtiyaç duyulduðuna da anlam verilemediði, hangi çalýþmalara izin
verilebileceði ve bunlarýn kriterlerinin ne olabileceði konusunda tereddütleri gidermenin güç olduðu,
yöneticilerin de yönlendirmesine konu olabileceðine iliþkin endiþelerin taþýndýðý, 

� Memurun mesai saatleri dýþýnda da memuriyete yakýþýr þekilde davranma yükümlüðü
bulunduðu dikkate alýndýðýnda, gönüllü olarak katýldýðý insani faaliyetlerde kurumun iznine ihtiyaç
olmamasý gerektiði,
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� Hekimlerin hem kamuda çalýþma hem de muayenehane açma konusundaki hakkýný ortadan
kaldýran düzenlemenin, hekimleri de memnun edecek tarzda temelleri saðlam bir þekilde atýlmadýðý
sürece sistemde gel-git yaþanmasýnýn önüne geçilemeyeceði,

� Memurlarýn dernek ve vakýflara üye olabileceklerine iliþkin eklemenin yapýlmasýnýn
tereddütlerin giderilmesi açýsýndan faydalý olabileceðinin iddia edilmesi üzerine, bu alanda ilgili
mevzuatta düzenlemenin bulunduðu,

� Tam gün uygulamasý ile saðlýk sektöründeki sorunlara çözüm gelemeyeceði, zira istisnalarla
gelen uygulamanýn kendi içinde çeliþkileri de beraberinde getirdiði ve ilgililer arasýndaki eþitliði
bozduðu,
8 inci Madde hakkýnda;

� Emek yoðun çalýþýlan ve personel istihdamýnda güçlük çekilen alanlarda nöbet ücretine gelen
iyileþtirmenin, psikiyatri servisleri baþta olmak üzere daha da  geniþletilmesi gerektiði,

� Nöbet ücretlerinin yeni bir bakýþ açýsýyla yeniden düzenlenmesine ve daha adil bir yapýya
kavuþturulmasý gerektiði,

� Baþka birimde görev yapmasýna raðmen mesai saatleri dýþýnda yaþanan vakýa nedeniyle acil
servise intikal edenlerin nöbet ücretindeki artýþtan faydalanýp faydalanmayacaðýnýn dile getirilmesi
üzerine söz konusu durumda icap ücretinin devreye girebileceði,

� Uygulamadaki aksaklýklar dikkate alýndýðýnda, acil serviste çalýþanlarýn kimler olduðu veya
olabileceði konusuna netlik kazandýrýlmasýna ihtiyaç olacaðý,

� 2010 yýlý Temmuz ayýnda yapýlan düzenleme ile nöbet ücretlerinde ciddi iyileþtirmeye
gidildiði, nöbet tutulabilecek sürenin 80 saatten 130 saate çýkartýldýðý ve 4,42 TL olan ücretin de
7,38 TL’ye taþýndýðý, 
9 uncu Madde hakkýnda;

� Üniversitelerin bilimsel özerkliði, bilgi özgürlüðü, dolayýsýyla eðitime ve ülkemizin gelecek
nesillerinin yetiþmesine vereceði katký ön planda tutularak, öðretim üyelerinin özlük haklarýnýn köklü
bir þekilde iyileþtirilmesi gerektiði,

� Üniversitelerimizde yetiþmiþ çok deðerli bilim adamlarýný tekrar bilim hayatýna
kazandýrabilmek adýna %5 ile bir adým atýldýðý, olumlu sonuçlarýnýn görülmesi halinde kanunla
gerekenlerin yapýlabileceði,

� Öðretim üyelerinin sözleþme ile istihdam edilmesinin bilimsel özerklikle çeliþtiði,
� Sözleþme ile istihdam edilebilecek öðretim üyesi sayýsýna getirilen sýnýrlamanýn, ihtiyaçlarýn

karþýlanmasýnda sorunlara yol açabileceði, bu nedenle %5 gibi rakamsal bir sýnýrlama yerine görülen
iþin gereklerini ön plana taþýyan “hizmetlerin aksamamasý” þartýnýn öngörülebileceði,

� Öðretim üyelerine özel saðlýk kuruluþlarýnda veya vakýf üniversitelerinde çalýþma imkaný
saðlanmasý sýrasýnda kurumsal sözleþme yapýlmasý yerine, hastalarýn çalýþýlan hastanede ekip ruhu
çerçevesinde tedavi edilmesinin daha doðru olacaðý,

� %5’lik orandan kimlerin faydalanacaðý konusunda üniversitede yaþanabilecek tartýþmalarýn,
öðretim üyeleri arasýndaki uyum bozulma ve çalýþma hayatýnýn olumsuz etkilenmesine yol
açabileceði,

� Akademik çalýþmalar için öngörülen belirli sürelerin 6 aydan baþladýðý dikkate alýndýðýnda,
2 ay süreyle üniversitede sözleþmeli öðretim üyesi istihdam edilmesindeki amacýn anlaþýlamadýðý,
2 aylýk sürenin ne tür amaçlarla kullanýlacaðýnýn merak konusu olduðu,
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� Tam gün uygulamasýna getirilen istisnalarýn en önemli nedeninin, ülkemizde yeterli sayýda
yetiþmiþ uzman hekimin ve akademisyenin bulunmamasý olduðu, buna ilaveten yükseköðretim
kurumlarýnda yetiþen hekimlerin deðiþik nedenlerle özel saðlýk kuruluþlarýna geçiþ yapmalarý üzerine
birikimli öðretim üyelerinin eðitim veremez hale geldiði,

� Öðretim üyelerinin özlük haklarýnda yapýlacak iyileþtirmelerin özel saðlýk kuruluþlarýna
geçiþleri tamamen ortadan kaldýrmasýnýn imkansýz olduðu,

� Kýsmi zamanlý öðretim üyeliði yapanlarýn týp bilimi dýþýnda saðlýk sektöründeki çeþitli
alanlarda kendilerini yetiþtirme fýrsatý yakalayabildiði, tam güne getirilen istisnalarla saðlýk
sektöründe çeþitli alanlarda birikim sahibi çalýþanlarýn ülke menfaati için deðerlendirilebilmesinin
yolunun açýldýðý, 
10 uncu Madde hakkýnda;

� Üniversitelerdeki öðretim üyelerine muayene ve tedavi olabilmek için vatandaþýn ek ücret
ödemesi gerekirken, diðer taraftan öðretim üyelerinin güvencesiz çalýþmaya, akademik özgürlüðünü
kaybetmeye, vatandaþtan para alarak tedavi ederken alýnan ücretin yarýsýný Devlete vermeye mahkum
edildiði,

� Öðretim üyelerine muayene olabilmek için; özel hastaneye gidilerek yüksek ilave ücret
ödenmesi ya da mesai sonrasý üniversiteye gidilerek alýnacak saðlýk hizmetinin parasýnýn vatandaþ
tarafýndan bizzat ödenmesi gereken bir yapýnýn ortaya çýktýðý,

� Mesai saatleri dýþýnda alýnan muayene ücretinin tutarýnýn merak konusu olduðu,
� Mesai saatleri dýþýnda çalýþan öðretim üyesine ödenecek payýn artýrýlmasý veya artýrýlmasýna

imkan verecek þekilde kanunda düzenlenmesinin, teþvik edici olacaðý,
11 inci Madde hakkýnda;

� Kamu kurumunda çalýþan ve özel saðlýk kuruluþuna geçmeyi planlayan hekimlerin 2 aylýk
sürede hastalarýný yönlendirmelerinin ve hizmet sunacaklarý yeni ortamýn kurulmasýnýn imkansýzlýðý
ile çýkan Kanunun Anayasa Mahkemesine 60 gün içerisinde götürülebiliyor olmasý dikkate alýnarak,
sürenin uzatýlmasý gerektiði,
12 nci Madde hakkýnda;

� 657 sayýlý kanunda yapýlan deðiþiklikte tam gün için öngörülen istisnalarýn, 926 sayýlý kanunda
bulunmadýðý,
13 üncü Madde hakkýnda;

� Gülhane Askeri Týp Akademisinde sivil akademisyenlerin sözleþmeli olarak çalýþabilmesinin
yolunun açýldýðý,
14 üncü Madde hakkýnda;

� GATA’daki öðretim üyelerinin faaliyetlerini sona erdirmeleri için öngörülen sürenin
artýrýlmasý gerektiði,
15 inci Madde hakkýnda;

� Sünnetin bir ameliyat olmasý nedeniyle cerrahlar tarafýndan yapýlmasý ve bu iþlemin saðlýk
kuruluþunda gerçekleþtirilmesi gerektiði,

� Cerrahlarýn tarafýndan yapýlmasý gereken ameliyatýn pratisyen hekimlerce yapýlmasý halinde
istenmeyen sonuçlarýn ortaya çýkabileceði, bu nedenle halen sünnetçilik yapanlarýn yetkilerinin
korunmasýnda fayda bulunabileceði,

� Sünnet için öngörülen performans puanýnýn ve SGK tarafýndan ödenen ücretin yükseltilmesi
gerektiði,
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� SGK tarafýndan ücret için ödeme yapýlmadýðý ve bu nedenle hastanelerde fimozis tanýsýnýn
kullanýldýðý,

� Olaðanüstü ve istisnai hallerde sünnetin yapýlmasýndan kastedilen durumun açýklýða
kavuþturulmasý gerektiði,

� Türk Silahlý Kuvvetlerinin muharip unsurlarý ve Emniyet Genel Müdürlüðü Özel Harekat
Dairesi Baþkanlýðý personeline tanýnan “acil týbbi müdahale” yapma yetkisinin; cerrahi müdahaleyi,
kurþun çýkarmayý, hemostazý ve adrenalin yapmayý kapsadýðý, tabiplere 6 yýlda öðretilenlerin ilgili
personele kýsa sureli bir eðitimle kazandýrýlmasýnýn zor olacaðý,

� Týp eðitimi almamýþ kimselere acil müdahale yapma yetkisinin tanýnmasýnýn normal þartlarda
mümkün olamayacaðý,

� Ýlk yardýmýn medikasyonu kapsamadýğı ve bu nedenle acil týbbi müdahale kavramýnýn
kullanýldýðý, örneðin akrep sokmasý olayýnda gereken müdahalenin ilk yardým çerçevesinde
yapýlamadýðý,
16 ncý Madde hakkýnda;

� Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarýna raðmen kamuda çalýþan hekimlere kendi uzmanlýk
alanlarýnda mesai sonrasý serbest meslek icrasý yasaklanýrken iþ yeri hekimliði yapýlabilmesine izin
verilmesine anlam verilemediði,

� Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile iþyeri hekimliðinin zorunlu hale getirilmesinin ardýndan,
ülkemizin ihtiyacýný karþýlamak için tam güne istisna teþkil edecek bir düzenleme yapýlýrken
hekimlerimizin çalýþma þartlarý ve kapasitelerinin dikkate alýndýðý ve bu çerçevede mesai sonrasý 30
saatin belirlendiði,
17 nci Madde hakkýnda;

� 1219 sayýlý Kanunun 61 inci maddesi ile izinsiz ve ruhsatsýz sünnetçilik yapanlara verilecek
cezanýn yer aldýðý ve sünnet yapma yetkisi hekimlere hasredilirken bu cezanýn kaldýrýlmasýnýn
anlaþýlamadýðý, 
18 inci Madde hakkýnda;

� Sünnete iliþkin düzenlemede; hekim olmadýðý halde sünnetçilik etme yetkisi bulunanlar için
2015 yýlý sonuna kadar süre verilmesinin yanlýþ olduðu, toplumda artýk berberlerin sünnet yapmadýðý,
çoðunlukla saðlýk memurlarýnýn sünnet yaptýðý, hekim sayýsýnýn da azlýðý dikkate alýndýðýnda
yasaklamakla bu sorunun önüne geçilemeyeceði,

� 2013 yýlý yaz sezonu için sünnet düðünleri çerçevesinde yapýlan anlaþmalar ve ödenen
kaporalar dikkate alýnarak, sünnet ameliyesi hakkýnda, mesleði halen icra edenlere tanýnan sürenin
2014 yýlýnda sona ermesi gerektiði, 
22 nci Madde hakkýnda;

� Ýlaç fiyatlarýndaki düþüþe raðmen SGK’nýn ilaç ödemelerinde azalmanýn yakalanamadýðý ve
polikliniklere gidiþ oranýn 2,3’den 8,2’ye çýktýðý gerçekleri görülerek, gerekli inceleme ve
deðerlendirmeler yapýlarak sistemdeki sorunlarýn giderilmesi gerektiði,

� Son yýllarda yaþanan ilaç fiyatlarýndaki düþüþün, stoktaki ilaç nedeniyle 2010 yýlýnda
88 milyon TL, 2011 yýlýnda ise 129 milyon TL eczacýlarýn zarara uðramasýna sebebiyet verdiði,
dolayýsýyla eczacýlýk mesleðindeki yüksek kazancýn son yýllar itibariyle ortadan kalktýðý, ayrýca
geçmiþe nazaran eczacýlýk fakültelerinden mezun olan sayýsýnýn 300’den 1500’lere ulaþtýðý
günümüzde eczacýlýkta yüksek gelir elde edilmesini imkansýzlaþtýrdýðý,

� Bakanlar Kurulunun beþeri ilaçlarýn fiyatlandýrmasýna dair kararnamesi ile, stoklarýndaki ilaç
nedeniyle eczacýlarýn bir nevi bedelsiz kamulaþtýrmaya maruz kaldýðý,
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� Ýlaç fiyatlarýndaki düþüþün geç yürürlüðe girmesi nedeniyle kamu zararý oluþabileceði
konusundaki eleþtirilerin, teknik alt yapý sayesinde oluþan farkýn ilaç firmalarýna yansýtýlmasýna imkan
bulunduðu için kabul edilemez olduðu, ayrýca ilaç fiyatlarýndaki düþüþ nedeniyle saðlýk
harcamalarýnýn beklenenden az gerçekleþmesinin de dikkate alýnmasý gerektiði,
25 inci Madde hakkýnda;

� Ýlaç simsarlarýna karþý alýnacak önlemlerin ilaç harcamalarýnda düþüþ saðlayabildiðinin pratik
örneklerinin geçmiþte yaþandýðý, meslekteki etik dýþý davranýþlarý cezalandýrmak ve kamu yararý
saðlamak amacýyla ilaç simsarlýðýnýn önünün kesilmesi gerektiði, 

� Öðretim üyelerinin %5’i oranýnda dýþarýdan sözleþmeli istihdamýna ve dýþarýda çalýþabilmeye
imkan verilirken, %5 oranýnýn ne tür kriterler çerçevesinde belirlendiðinin anlaþýlamadýðý,
üniversitelerde eðitim konusunun önceliði dikkate alýnarak düzenleme yapýlmasý gerektiði,
30 uncu Madde hakkýnda;

� Ýnsanlýða karþý iþlenmiþ suçlar nedeniyle ölen bir insanýn kadavrasýnýn, eðitimde
kullanýlmasýnýn doðru olamayacaðý,

� Suça konu kadavranýn hangi suç sonucunda iþlendiðinin yargýlama sonucunda
kesinleþebileceði, özellikle yurt dýþýndan kadavra getirilmesi halinde bunlarýn belirlenmesinin çok güç
olduðu,
33 üncü Madde hakkýnda;

� Tasarýnýn 33 üncü maddesi ile 3359 sayýlý Kanuna eklenen 11 inci maddenin, Ýstanbul Gezi
Parkýnda yaþanan olaylar nedeniyle yazýldýðýnýn düþünüldüðü, ancak yemini eden tabiplerin ihtiyaç
duyulan yerde hizmet vermelerinin engellenmemesi gerektiði,

� Ruhsatsýz saðlýk hizmeti sunumuna ceza verilmesine iliþkin düzenlemede; acil ve olaðanüstü
durumlarda gönüllü saðlýk hizmeti sunan doktor, ebe, hemþire gibi yetkili kiþilerin kapsam dýþýna
çýkarýlmasý gerektiði, böylelikle acil saðlýk hizmeti ulaþana kadar hastalara eðitimli kiþilerce müdahale
edilebilmesine de imkan tanýnmýþ olacaðý,

� Ruhsatsýz saðlýk hizmeti sunma adý altýnda yepyeni bir suç yaratýlýp bir ila üç yýl hapis cezasý
ve 100 bin güne kadar adli para cezasý verilirken; bu cezanýn hiçbir özel hastane patronuna,
uluslararasý sermaye zincirine, baskýcý hastane yöneticilerine baðlý olmadan, mesleðini özgürce,
yalnýzca insanýn yararýný merkeze alarak -gezi eylemlerinde olduðu gibi- halkýn yararýna icra etmek
isteyen, hastasýnýn mahrem bilgilerini saklayan hekimler için getirildiði,

� 1908 yýlýndan beri ülkemizde eczanelerin ruhsatlý çalýþtýðý dikkate alýndýðýnda; saðlýk hizmeti
sunucularýnýn ruhsatsýz faaliyet yürütmesine cezai yaptýrýmlar getirilmesinin, standartlarý yükselteceði
ve geliþtireceði,

� Saðlýk Bakanlýðýndan ruhsat alýnmasýnýn ne kadar süre aldýðýnýn merak edildiði,
� Ruhsatsýz saðlýk hizmeti sunanlar için öngörülen “100.000” güne kadar idari para cezasýnýn,

Türk Ceza Kanununda daha aðýr suçlar için öngörülenler ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok yüksek olduðu,
ayrýca bir saðlýk personeline salt belgesi olmadýðý halde verilecek cezanýn bu kadar yüksek
tutulmasýnýn adil ve vicdani olmadýðý,

� Özel saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda yaþanan þiddet olaylarý sýrasýnda saðlýk personeli
olmadýklarý halde koruma görevlisi, otoparkçý veya muhasebeci gibi unvanlarý taþýyan diðer
personelin de %7 oranýnda maðdur olduðu, bu nedenle saðlýk hizmeti sunumunun bir bütün olarak
deðerlendirilmesinde fayda olduðu, 
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34 üncü Madde hakkýnda;
� Eðitimlerini yurt içinde almakla birlikte en az iki yýl yurt dýþýnda çalýþan veya daha önce yurt

dýþýnda eðitim gören hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüðünden muaf tutulmasýyla, ülkemizde
okumayý ve çalýþmayý tercih etmiþ hekimler yönünden devlet hizmeti yükümlülüðünün bir
cezalandýrma uygulamasý haline getirildiði,

� Yurt dýþýndakileri kazanma adýna yapýlan düzenlemenin oluþturacaðý beklentilerin, daha fazla
insanýmýzın devlet hizmeti yükümlülüðünden kurtulmak için yurt dýþýna gitmesine sebep olabileceði
36 ncý Madde hakkýnda;

� Önceden aile hekimlerinin tetkik ve sarf malzemeleri kendilerine devlet tarafýndan ödenirken
þimdi aile hekimlerinin vatandaþtan almasý, vatandaþýn da daha sonra il saðlýk müdürlüðünden
istemesine yönelik getirilen sistemin, hekimle hasta arasýna para iliþkisi sokulmak suretiyle aile
hekimliði hizmetlerinin ücretli hâle dönüþtürüldüðü,
37 nci Madde hakkýnda;

� 5271 sayýlý Kanunda yapýlan deðiþiklik ile saðlýk çalýþanlarýnýn görevleri sýrasýnda iþledikleri
yaralama suçlarýnýn da tutuklama nedeninin var sayýldýðý suçlar arasýna alýndýðý, böylece saðlýk
çalýþanlarýnýn da tutuklanmasýna sebebiyet verebileceði,

� 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununda 86 ncý maddesinin üçüncü fýkrasýnın sadece (e) bendi
katalog suçlar arasýnda sayýlmakta iken, Tasarýnýn ilgili maddesi ile üçüncü fýkranýn tümünün kapsama
alýndýðý, böylelikle kasten yaralama suçunun “üstsoya, altsoya, eþe veya kardeþe”, “beden veya ruh
bakýmýndan kendisini savunamayacak durumda bulunan kiþiye” karþý, “kiþinin yerine getirdiði kamu
görevi nedeniyle”, “kamu görevlisinin sahip bulunduðu nüfuz kötüye kullanýlmak suretiyle”, “silahla”
iþlenmesi halinde tutuklanma nedeninin varsayýlacaðý,

� Tutuklama nedeninin varsayýlacaðý durumlarýnýn kastý aþacak þekilde geniþletilmesinin yanlýþ
olduðu, bu nedenle saðlýk çalýþanlarýna karþý iþlenen yaralama suçlarý için 5271  sayýlý Kanuna sadece
5237 sayýlý Kanunun 86 ncý maddesinin üçüncü fýkrasýnýn (c) bendinin eklenmesinin daha uygun
olacaðý,
38 inci Madde hakkýnda;

� Türkiye Halk Saðlýðý Kurumunca içme sularýnýn tetkik ve tahlil edilmesi nedeniyle oluþacak
alacaðýn kimler tarafýndan karþýlanmasý hakkýnda; “belediye” ile “il özel idaresi” kavramlarý arasýnda
“ve” baðlacýnýn kullanýlmasýnýn ikisinin birlikte sorumlu olduðuna iliþkin yanlýþ bir kanaatin
oluþmasýna sebebiyet verdiði, bu nedenle “ve” baðlacýnýn “veya” olarak deðiþtirilmesi gerektiði,
Ýfade edilmiþtir. Bunun üzerine Hükümet tarafýndan maddeleri itibariyle ;
1 inci Madde hakkýnda;

� Saðlýk Bakanlýðýna verilen denetim için gerekli bilgi ve belgelerin ticarileþtirilemeyeceðine
iliþkin düzenlemelerin mevzuatta yer aldýðý ayrýca yazýlmasýnýn mevzuatta kirliliðe ve yanlýþ
yorumlamalara meydan verebileceði,

� Denetim için gerekli bilgi ve belgelerin ilgili bakanlýða verilmesine iliþkin düzenlemelere,
teþkilat kanunlarýnýn nerdeyse hepsinde rastlanabileceði,
2 nci Madde hakkýnda;

� Halen hastane genel sekreterliklerinde yaklaþýk 15 adet akademik unvanlý idarecinin görev
yaptýðý,

� Birikimli akademisyenlerin ülkemizin saðlýk sisteminin yönetiminde yer almasýný saðlamak
amacýyla, yükseköðretim kurumundan ayrýlmasý nedeniyle özlük haklarýnda meydana gelebilecek
maðduriyetlerin giderildiði,
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� Kalp naklinde bir profesörün organizasyon kabiliyetinden, robotik cerrahinin
yaygýnlaþtýrýlmasýnda bu alanda birikimli bir akademisyen yararlanabilmek için ilgiliyi görev alma
konusunda tereddütte býrakabilecek þartlarýn iyileþtirildiði,
3 üncü Madde hakkýnda;

� Kamu kurumlarýnda kadrosu bulunanlarýn sözleþme imzaladýklarý taktirde ücretsiz izinli
sayýldýklarý ve kadrolarý ile iliþiklerinin korunduðu, sözleþmelerinin sona ermesi halinde ise iliþkili
bulunduklarý kadrolarýna geri döndükleri,

� Uygulamadaki tereddütleri gidermek amacýyla 657 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fýkrasý gereðince sözleþmeli istihdam edildikleri ve sözleþmeleri sona erdiðinde kamudaki görevleri
sona ermediði için de iþsizlik sigortasý priminin ödenmesinin gerekmediðine açýklýk kazandýrýldýðý,    
5 inci Madde hakkýnda;

� Saðlýk personelinin ihtiyaç halinde çaðrýlmasýna, ihtiyaç halinde çalýþanlarýn keyfi
davranýþlarýný ortadan kaldýrmak ve saðlýk hizmetinin etkin bir þekilde yerinde ve zamanýnda
verilebilmesine yönelik sistemin kurulabilmesi için gereksinim duyulduðu,

� Anayasa Mahkemesinin ihtiyaç duyulan saðlýk personelinin çaðrýlmasýna iliþkin düzenlemeyi
yetki kanununu kapsamýnda yer almadýðý için iptal ettiði, Mahkemece verilen 9 aylýk sürenin
dolacaðý,

� Kurallarýn kötüye kullanacaklar üzerinden hesaplanarak yapýlmasýnýn ve kanun seviyesinde
kazuistik bir yapý oluþturulmasýnýn yanlýþ olduðu, subjektif veya bölgesel durumlarý deðerlendirme
yeteneðini ortadan kaldýracak ayrýntýlý hükümlerden kaçýnýldýðý,
6 ncý Madde hakkýnda;

� Bakanlýða yapýlacak kayýt ve bildirimlere getirilecek ücretin üst sýnýrýnýn, Saðlýk Bakanlýðý ve
Maliye Bakanlýðý tarafýndan belirlendiði, halen mevzuatta belirlenmiþ üst limite göre kayýt ve
bildirimler için ücret alýnacaðý, 

� Ücretlendirilecek kayýt ve bildirimlerin içerisinde; kozmetik üreticilerinin üretime iliþkin
bildirimleri veya týbbî cihazlar hakkýnda týbbi cihaz bilgi bankasýna yapýlacak bildirimlerin yer
alacaðý, düzenlemenin özellikle hekimlerin yapacaðý her türlü bildirim ve kayýtlardan ücret alýnacaðý
anlamýný taþýmadýðý,
7 nci Madde hakkýnda;

� Ýnsani ve sosyal amaçlý gönüllü çalýþmalarda, kurumdan izin alýnmasý yerine kuruma bilgi
verilmesinin yerinde olacaðý,
8 inci Madde hakkýnda;

� 7,38 TL olan nöbet ücretinin yoðun bakým, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetlerinde
çalýþanlar için 11,08 TL’ye çýkartýldýðý, 
9 uncu Madde hakkýnda;

� Diðer taraftan öðretim üyelerinin belli yerlere baðlý kalmalarýný önlemek ve birikimlerinden
Türkiye genelinde istifade edilebilmesinin yolunu açmak amacýyla, belli süre ile veya belli iþleri
yapmak için muvafakati ile çalýþabilmesine imkan saðlandýðý,

� %5 oranýnýn kanun ile belirlenmesinin ardýndan, hizmet gerekleri çerçevesinde kimlerin bu
kapsamda yer alacaðýný belirleme yetkisinin üniversite yönetimlerine býrakýldýðý,

� Akademisyen kimliðini taþýyan ve seçimle yönetime gelen baþarýlý yükseköðretim kurumu
yöneticilerine %5 içinde kimlerin deðerlendirileceði konusunda yetki ve inisiyatif tanýmanýn iþin
gereði olduðu,
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� Üniversite yönetimlerinin kanunla kendilerine tanýnan haklarýn kullanýlmasýnda sorumluluk
bilinci içeresinde kararlarýný alacaðý, sistemin iþletilmesinden sorumlu olduklarý,

� Kurumsal sözleþme yapýlabilmesinin önü açýlýrken; üniversitelerin kurumsal dinamiklerinin
güçlü olmasý ve hizmet kalitesinin yüksek olmasý halinde, dýþarýya hizmet verebilme yeteneklerinin
deðerlendirilmesinin amaçlandýðý,

� Getirilen sistemde aksamalarýn yaþanmasý halinde, yasama organýnýn kanun yapma yetkisinin
her zaman kullanabilecek olduðu,

� Üniversite yönetimleri ve öðretim üyeleri ile yapýlan görüþmeler neticesinde hazýrlanan
Tasarýnýn, ortak aklýn ürünü olduðu, 
10 uncu Madde hakkýnda;

� Üniversitelerin temel önceliðinin eðitim olmasý ve bu çerçevede öðrencilerin daha iyi eðitilmesi
ve böylelikle bilimsel araþtýrmalar ile ülkemizin týp alanýnda Dünyada söz sahibi bir ülke haline
getirilebilmesine yönelik çalýþmasý gerektiði, bu kapsamda nitelikli ve marka deðeri bulunan öðretim
üyesinin, mesai sonrasýnda ek kazanç edinmesine imkan saðlamak suretiyle üniversitede kalmanýn
teþvik edildiði, böylelikle öðretim üyelerinin mesai saatleri içerisinde tam zamanlý olarak öðrenci
yetiþtirmesine ve akademik üretkenliklerini devam ettirmelerine de imkan saðlandýðý,

� Mesai saatleri dýþýndaki muayene ücretinin SUT ile belirlenenin (55 TL) iki katý olabildiði ve
bunun yarýsýnýn, vergi kesintileri yapýldýktan sonra öðretim üyesine ödendiði,
11 inci Madde hakkýnda;

� Yükseköðretim kurumlarýnýn Eylül-Ekim aylarýnda eðitim-öðretim yýlýnýn açýlýþýný yapmalarý
dikkate alýnarak 2 aylýk sürenin öngörüldüðü, bu kapsamda 3 aya çýkartýlmasýnýn da mümkün olduðu,

� Yükseköðretim kurumundaki öðretim üyesinin 11.000 TL döner sermayeden gelir saðladýðý,
mesai sonrasý çalýþarak 11.000 TL daha kazanma imkânýnýn bulunduðu ve 4.000 TL de maaþ olmak
üzere toplam 26.000 TL gelire kavuþabileceði, bu þartlar altýnda yine de özel sektörü tercih etmek
isteyenlerin eðitim-öðretim yýlýndan önce taþlarýn yerine oturabilmesi için gereken kararý vermesinin
öngörüldüðü,
14 üncü Madde hakkýnda;

� GATA’daki eðitim-öðretim yýlý açýlýþýna yetiþmek kaydýyla öðretim üyelerinin faaliyetlerini
sona erdirebilecekleri sürenin 3 aya çýkartýlmasýnýn, Tasarýnýn 11 inci maddesinde yapýlan deðiþiklikle
paralelliði saðlayacaðý,

� “Ýliþik kesme” kavramýnýn askeri mevzuatta cezai bir yaptýrýmý ifade etmesi dikkate alýnarak,
“görevin sona ermesi” kavramýnýn kullanýlmasýnýn daha uygun olacaðý,
15 inci Madde hakkýnda;

� Sünnet için son üç yýldýr 50 TL ödeme yapýldýðý ve ayrýca muayene ücreti olarak 7,5 TL de
ödendiði,

� Sünnetin cerrahlar tarafýndan yapýlmasý gereði karþýsýnda saðlýktaki insan kaynaðý sorunlarý
nedeniyle, yetkinin hekimlere tanýndýðý,

� Suriye Kampý ve Van Depremi gibi durumlar dikkate alýnarak, sünnetin olaðanüstü ve istisnai
hallerde hekim gözetiminde eðitim alanlarca yapýlabilmesine izin verme yetkisinin Saðlýk
Bakanlýðýna verildiði,

� TSK muharip unsurlarý ile EGM Özel Harekat Daire Baþkanlýðý personelinin, operasyonlar
sýrasýnda yaralýlarýn hastaneye yetiþtirilmesine kadar acil müdahale yapabilme yeteneðine
kavuþturulmasý suretiyle can kayýplarýnýn azaltýlmasýnýn hedeflendiði,
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� Esasýnda damar yolu açacak, damar yolundan mayi verecek, hasta helikopterle veya kara
yoluyla saðlýk kuruluþuna nakledilinceye kadar o hastayý hayatta tutacak acil týbbi müdahalenin
yapýlabilir hale getirilmesinin hedeflendiði, Milli Savunma Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
çýkartýlacak yönetmelikle ayrýntýlý düzenleme yapýlacaðý,

� Operasyonlarda her zaman doktora yer verilemediði için can kayýplarýnýn yaþandýðý, Saðlýk
Bakanlýðýnca belirlenecek hususlarda ve alýnacak eðitim çerçevesinde acil týbbi müdahale yapma
yetkisine haiz personelin operasyon ekibinde bulunmasýnýn mümkün hale geleceði, yaþanan kayýplar
ve açýlan davalar nedeniyle kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulduðu,
16 ncý Madde hakkýnda;

� Aile hekimlerinin toplam 220 saat çalýþma haklarýnýn bulunduðu, bu sürenin 160 saati aile
hekimliðine ve 30 saati de nöbet için ayrýldýðý, geriye kalan 30 saatin deðerlendirilebilmesi için
30 saati aþmamak kaydýyla iþyeri hekimliði yapýlabilmesine imkan verildiði,
17 nci Madde hakkýnda;

� Sünnet yapma yetkisinin hekimlere verilmesi nedeniyle, hekim olmadýðý halde sünnet
yapanlarýn hekimlik yaptýklarý için cezalandýrýlacaðý, bu cezanýn (üç yýldan beþ yýla kadar hapis)
1219 sayýlý Kanunun 61 inci maddesinden daha fazla olduðu,
18 inci Madde hakkýnda;

� Sünnetin sadece hekimler tarafýndan yapýlmasýnýn zorunlu hale getirilmesinin halkýn saðlýðý
açýsýndan büyük önem taþýdýðý, ancak toplumsal dinamikler dikkate alýnarak 2014 yýlýna kadar
ertelenmesinin uygun olacaðý,
19 uncu Madde hakkýnda;

� Majistral ilaçlar yapýlabilmesi için eczanelere kimyevi madde satýþýnýn ecza depolarýnca
yapýldýðý,

� Ecza depolarýnýn ellerinde kalan malzemenin israf olmamasý ile çevre ve insan saðlýðýna uygun
þekilde deðerlendirilebilmesini temin amacýyla, ilaç üreticilerine de satýlabilmesine imkan verildiði,
böylelikle miadý dolduðu için imhasýna da gerek kalmayacaðý ve ticari deðerinin korunabileceði,
27 nci Madde hakkýnda;

� Silahlý kuvvetlerdeki saðlýk hizmetlerinin standartlarý belirlenirken harekatlarýn istisna
tutulduðu, çünkü rutinde ve hazar þartlarýndaki saðlýk uygulamalarý arasýnda ciddi farklarýn
bulunduðu, “harekât” kavramý içerisine iç güvenlik harekâtlarý baþta olmak üzere dünyanýn farklý
yerlerinde yürütülen barýþý destekleme operasyonlarýnýn da dahil olduðu, genellikle çadýr þartlarýnda
görev yapýlan bu durumlarýn kendi özelliklerinden kaynaklanan standartlarýnýn bulunduðu,
28 inci Madde hakkýnda;

� Organ ve doku alýnmasý, taþýnmasý, saklanmasý ve aþýlanmasý konularýnda ülkemizin dinamik
ve geliþime hazýr olmasý gerektiði, bu kapsamda yetiþmiþ personele ve gerekli donanýma sahip
kurumlarýn yetkilendirilmesi suretiyle geliþimin ivmesinin artýrýlmasýnýn planlandýðý,
30 uncu Madde hakkýnda;

� Kadavra ile ilgili iþ ve iþlemler hakkýnda düzenlemelerin var olduðu,
33 üncü Madde hakkýnda;

� Saðlýk bakanlýðýnca verilecek ruhsatlarýn kaç gün içerisinde verileceðine iliþkin hizmet sunum
standartlarýnýn yayýmlandýðý ve istenilen ruhsatýn türüne göre sürelerin deðiþiklik gösterdiði,
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� Ruhsatsýz saðlýk hizmeti sunanlara ceza verilmesine iliþkin düzenlemeye iliþkin çalýþmalarýn
Mart ayýnda baþladýðý, Tasarýnýn Baþbakanlýða sunulduðu da dikkate alýndýðýnda Ýstanbul Gezi
Parkýnda yaþanan olaylarla iliþkilendirilmesinin yanlýþ olacaðý,

� Acil durumdaki hasta için mesleki eðitimi almýþ yetkili saðlýk personelinin acil saðlýk hizmeti
ulaþana kadar gerekli müdahaleyi yapmasýnýn uygun olabileceði,

� Özel saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn þiddet olaylarý sýrasýnda kamu görevlisi sayýlmasý
saðlanýrken, nimet-külfet dengesinin kurulmaya çalýþýldýðý, bu kapsamda görevleri sýrasýnda
iþledikleri (külfet) ve görevleri nedeniyle kendilerine karþý iþlenen (nimet) suçlar yönünden kamu
görevlisi sayýldýklarý,

� Özel veya kamu saðlýk kurum ve kuruluþlarýndaki çalýþanlarýn þiddet olaylarýna karýþmalarý
halinde soruþturma izni verilmesine gerek bulunmadýðý,

� Saðlýk kurumlarýnda þiddete karþý önlem alýnýrken, olayýn merkezinde deðerlendirilmesi
gereken hususun suçun iþlendiði yer yani saðlýk kuruluþu olmasý gerektiði, saðlýk çalýþanlarý arasýnda
unvanlarý ve iþlevleri üzerinde korumanýn kapsamýna iliþkin ayrýmcýlýk yapmanýn yanlýþ olacaðý,

� 3359 sayýlý Kanuna özel bir hüküm koyulmak suretiyle, sadece saðlýkta þiddete yönelik olmak
üzere saðlýk çalýþanlarýna karþý iþlenen kasten yaralama suçlarýn tutuklama nedeni varsayýlan suçlar
arasýna alýnmasýnýn yerinde olacaðý,
34 üncü Madde hakkýnda;

� Devlet hizmeti yükümlülüðü muafiyetinin, bir taraftan yabancý hekimi ülkemize kazandýrmaya
çalýþýrken diðer taraftan ülkemizde yetiþmiþ 2-3 bin civarýndaki yetiþmiþ insanýmýzý kazanabilmek
amacýyla belirli süreli olarak getirildiði, düzenlemenin birilerine ayrýcalýk saðlamak deðil ihtiyaç
duyulan hekimi ülkemize kazandýrmak için yapýldýðý,

cevaben ifade edilmiþtir.
Tasarýnýn;
→ Çerçeve 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 ncý maddeleri aynen,
→ Çerçeve 7 nci maddesi ile 657 sayýlý Kanunun 28 inci maddesinin yeniden düzenlenen ikinci

fýkrasýnda, insani ve sosyal amaçlý gönüllü çalýþmak isteyen kamu görevlilerinin kurumlarýndan “izin”
almalarý yerine sadece “bildirim”de bulunmalarýný saðlamak amacýyla, “kurumlarýndan izin almak”
ibaresinin “kurumlarýna bildirmek” þeklinde deðiþtirilmesi suretiyle,

→ Çerçeve 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen,
→ Çerçeve 11 inci maddesi ile 2547 sayýlý Kanuna eklenen Geçici 64 üncü maddede, özel

sektöre geçecek saðlýk çalýþanlarýnýn gerekli hazýrlýklarý yapmalarýný saðlamak ve eðitim-öðretim
yýlýnýn baþlangýcý da dikkate alýnmak kaydýyla, geçen “iki ay” ifadesinin “üç ay” olarak deðiþtirilmesi
suretiyle,

→ Çerçeve 12 ve 13 üncü maddeleri aynen,
→ Çerçeve 14 üncü maddesi ile 2955 sayılý Kanuna eklenen geçici 11 inci maddede, çerçeve

11 inci madde ile paralelliðin saðlanmasý amacýyla, geçen “iki ay” ifadesinin “üç ay” olarak
deðiþtirilmesi ve ayrýca GATA’dan ayrýlan öðretim üyelerinin TSK’nýn baþka birimlerini
çalýþmayacaklarý konusunda tereddütleri gidermek amacýyla “Gülhane Askeri Týp Akademisi ile
iliþikleri kesilir.” ifadesinin “öðretim üyeleri istifa etmiþ sayýlýr.” þeklinde deðiþtirilmesi suretiyle,

→ Çerçeve 15, 16, ve 17 nci maddeler aynen,
→ Çerçeve 18 inci maddesi ile 1219 sayýlý Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 10 uncu

maddede, hekim olmayanlarýn 2013 yýlýnda maðdur edilmemeleri kaydýyla sünnetin hekimler
tarafýndan yapýlmasýna geçiþi hýzlandýrmak amacýyla, geçen “31/12/2015” tarihinin “31/12/2013”
olarak deðiþtirilmesi suretiyle,
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→ Çerçeve 19 uncu maddesi aynen,
→ Çerçeve 20 nci maddesi ile 1262 sayýlý Kanunun yeniden düzenlenen 18 inci maddesinin

üçüncü fýkrasýnda geçen “Bilgi Teknolojileri Kurumun”a ifadesinin “Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim
Kurumuna” þeklinde redakte edilmesi suretiyle aynen,

→ Çerçeve 21 inci maddesi aynen,
→ Çerçeve 22 nci maddesi ile 1262 sayýlý Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 1 inci maddede

geçen Bakanlar Kurulu Kararlarýnýn tarih ve sayýlarýnýn redaksiyon çerçevesinde eklenmesi suretiyle
aynen,

→ Çerçeve 23 ve 24 üncü maddeleri aynen,
→ Çerçeve 25 inci maddesi,  ilaç satýþýnýn ilaç takip sistemi üzerinden yapýlacak iþlemlere

eklenmesi, ilaçlarýn internet üzerinden her türlü satýþýnýn yasaklanmasý ve ilaç simsarlýðý ile mücadele
amacýyla gerekli yaptýrýmlarýn getirilmesi amacýyla, 6197 sayýlý Kanunun 24 üncü maddesini
tamamen deðiþtirecek þekilde düzenlenmesi suretiyle,

→ Çerçeve 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri aynen,
→ Çerçeve 31 inci maddesi ile 3359 sayýlý Kanunun ek 9 uncu maddesinin deðiþtirilen dördüncü

fýkrasýnda geçen “2547” ifadesinden sonra “sayýlý” ifadesi eklenerek redakte edilmek suretiyle aynen,
→ Çerçeve 32 nci maddesi aynen,
→ Çerçeve 33 üncü maddesi ile 3359 sayılý Kanuna eklenmesi öngörülen,
� Ek 11 inci maddede, olaðanüstü durumlarda hastalara acil saðlýk hizmeti ulaþana kadar yetkili

saðlýk personelinin müdahale etmesi halinde ruhsatsýz saðlýk hizmeti sunmaktan ceza almasýný
engellemek amacýyla ikinci fýkranýn baþýna “olaðanüstü durumlarda mesleðini icraya yetkili kiþilerce
acil saðlýk hizmeti ulaþana kadar verilecek olan saðlýk hizmeti hariç” ifadesinin eklenmesi adli para
cezasýnýn üst sýnýrýnýn “yüzbin” günden “yirmibin “güne indirilmesi ve ayrýca yedinci fýkrada usul ve
esaslarýn belirlenmesi sýrasýnda YÖK’ün görüþünün alýnmasý amacýyla “Saðlýk Bakanlýðýnca”
ifadesinden önce gelmek üzere “üniversite saðlýk uygulama ve araþtýrma merkezleri yönünden
Yükseköðretim Kurulu’nun görüþü alýnarak” ifadesinin eklenmesi suretiyle,

� Ek 12 nci maddede; çerçeve 37 nci madde ile 5271 sayýlý Kanunda yapýlan deðiþikliðin ceza
yargýlamasýnýn tümünde maksatý aþacak etkiler doðurmasýna iliþkin endiþeler üzerine, 3359 sayýlý
Kanunda þiddete uðrayan saðlýk çalýþanlarý özelinde yine 5271 sayýlý Kanun kapsamýnda tutuklama
nedenlerinin varsayýlmasýna iliþkin düzenlemenin yer almasý amacýyla birinci fýkranýn eklenmesi
suretiyle,  

→ Çerçeve 34, 35 ve 36 ncý maddeleri aynen,
→ Çerçeve 37 nci maddesinin, çerçeve 33 üncü maddede 3359 sayýlý Kanuna eklenen 12 nci

maddeye eklenen fýkra nedeniyle, Tasarý metninden çýkartýlmasý suretiyle,
→ Çerçeve 38 inci maddesi, yerel yönetimlerin içme sularýndan birlikte deðil ayrý ayrý sorumlu

olduklarýnýn açýklýða kavuþturulmasý amacýyla “belediye” ile “il özel idaresi” ifadelerinin arasýnda yer
alan “ve” baðlacýnýn “veya” þeklinde deðiþtirilmesi suretiyle 37 nci madde olarak,

→ Çerçeve 39 uncu maddesi, çerçeve 38 inci madde olarak aynen,
→ 40 ýncý maddesi, 39 uncu madde olarak aynen,
→ 41 inci maddesi, 40 ýncý madde olarak aynen,

kabul edilmiþtir.

– 56 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 480)

murat



Ayrýca Ýçtüzüðün 45 inci maddesi kapsamýnda, Kanun Teklifinin Genel Kuruldaki görüþmeleri
sýrasýnda Komisyonumuza temsile yetkili olmak üzere özel sözcü olarak, Kayseri Milletvekili Ýsmail
TAMER ile Eskiþehir Milletvekili Ülker CAN seçilmiþtir.   

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Baþkanlýða saygý ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü
Necdet Ünüvar Türkan Dağoğlu İsmail Tamer

Adana İstanbul Kayseri
(Bu raporun özel sözcüsü)

Kâtip Üye Üye
Sevim Savaşer Muhammed Murtaza Yetiş Ülker Can

İstanbul Adıyaman Eskişehir
(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye
Süleyman Çelebi Alev Dedegil Mehmet Domaç

İstanbul İstanbul İstanbul
(Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye Üye Üye
Ahmet Haldun Ertürk Kadir Gökmen Öğüt Aytun Çıray

İstanbul İstanbul İzmir
(Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye Üye Üye
Nesrin Ulema Sıtkı Güvenç Fuat Karakuş

İzmir Kahramanmaraş Kilis
Üye Üye Üye

Vural Kavuncu Özgür Özel Muzaffer Yurttaş
Kütahya Manisa Manisa

(Muhalefet şerhimiz vardır)
Üye Üye Üye

Ali Öz Nurettin Demir Cemalettin Şimşek
Mersin Muğla Samsun

(Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim ekli)
Üye Üye

Mahmut Kaçar Candan Yüceer
Şanlıurfa Tekirdağ

(Muhalefet şerhimiz vardır)
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KARŞI GÖRÜŞ YAZISI
TBMM Baþkanlýðýna 20.06.2013 tarihinde sunulan 1/791 Esas Numaralý Kanun Tasarýsý, Saðlýk,

Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkanlýðýnca, Komisyonda bekleyen çok sayýda kanun
tasarý ve teklifinin önüne alýnarak 25.06.2013 tarihinde Komisyonun gündemine getirilmiþ ve iki gün
süresince gece yarýlarýna sürecek þekilde görüþülmüþtür. Bu görüþmeler Saðlýk Bakaný’nýn diðer
randevularý gerekçe gösterilerek hýzlandýrýlmýþ saðlýklý ve kanýta dayalý deðerlendirme yapýlamadan
Tasarýnýn görüþmeleri tamamlanmýþtýr. Görüþmelerde Tasarýnýn hatalarý ve eksikleri AKP’li
Milletvekillerince de kabul edilmesine raðmen, Genel Kurul öncesinde gerekli düzeltmelerin
yapýlacaðýna dair kiþisel sözler verilerek geçiþtirilmiþ kanun yapma ciddiyeti ve toplumsal beklentiler
kiþisel sözlerin arkasýnda beklemeye alýnmýþtýr.

AKP’nin toplumda, hukukta ve hekimler arasýnda yerini bulamayan “sözde tam gün yasasýna”
alternatif, CHP’nin 2/159 Esas Numaralý Tam Gün Kanun Teklifi 1,5 yýl görüþülmeden bekletilmiþtir.
AKP bu yasa teklifimizi ortadan kaldýrmak için þimdiki Tasarý ile þeklen birleþtirmiþ ancak komisyon
görüþmeleri süresince hiçbir maddesini tartýþmamýþtýr.

Tasarýda, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiði bazý kanun maddelerinin yeniden, Anayasa’nýn
etrafýndan dolanýlarak getirilmeye çalýþýldýðý görülmektedir. Anayasamýzýn öngördüðü ve imzaladýðýmýz
baðlayýcý uluslararasý sözleþmeler uyarýnca korunmasý gereken kiþi hak ve özgürlüklerini sýnýrlayýcý, ihlal
edici birçok düzenleme yeniden getirilmeye çalýþýlmaktadýr.

Devlet sýrrý, ticari sýr adý altýnda her þeyi gizleyen devlet, 1. Madde ile vatandaþýn mahrem
bilgilerine “satýlýk mal” “ortalýk malý“ muamelesi yapmaktadýr.

Torba Tasarýnýn 1. Maddesi ile Bakanlýk, “kiþilerin mahrem bilgilerini toplamaya ve satmaya
kararlýyým” demektedir. Kiþisel verilerin toplanmasý iþlenmesi, paylaþýlmasý/satýlmasý konusuna temel
oluþturan yasa maddesini Anayasa Mahkemesi iptal etmiþtir. Kiþilerin hekimleri ile paylaþtýklarý
mahrem bilgilerinin üçüncü kiþilerin denetiminde olmasý birçok yönden sakýncalýdýr. CHP grubu
olarak bu uygulamaya birçok sebepten karþýyýz. Bireyin mahrem bilgilerinin Anayasa dolanýlarak,
kelime oyunlarý ve zorla, hekimlere toplatýlarak, saðlýk tüccarlarýnýn kullanýmýna sunulmasýna
tamamen karþýyýz.

Temel gerekçelerimiz þunlardýr;
• Bireyin; dini, evliliði, cinsel hayatý, ne içtiði ve içmediði, ruh dünyasýnda neler yaþadýðý, ruh

dünyasýnda neler düþündüðü, babasýnýn kim olduðu bilgilerinin, izni olmadan üçüncü kiþilerin
denetiminde olacak þekilde kayda geçirilmesi bireyin evrensel hak ve özgürlüklerine aykýrýdýr.

• Devletin halen kiþisel verilerini korumaya alan ve bireyin iznine baðlý olan bir “kiþisel bilgilerin
koruma kanunu” yoktur.

• Teknolojinin geliþimindeki ve kullanýmýndaki baþ döndürücü hýz sayýsal verilerin korunmasýný
nerede ise imkânsýz kýlmaktadýr. Yakýn geçmiþimizde birçok siyasi dava ve olaylarda sayýsal þekilde
bulunan/depolanan verilerin nasýl dünya kamuoyuna yayýldýðý bilinmektedir. Bu örnekler sadece
ülkemizde deðil dünyanýn her tarafýnda görülmektedir. Sayýsal verilerin saklanmasý depolanmasý
konusunda kullandýðýmýz teknolojiler denetimimizde deðildir. Dýþa baðýmlýyýz ve dolayýsý ile
teknoloji üretenlere karþý savunmasýz durumdayýz.

• Saðlýk Bakanlýðý, Aile Hekimliði Bilgi Sistemi’ndeki bilgilerin nasýl ve kimler tarafýndan, ne
için ve kimlere aktarýldýðýný halen açýklayamamýþtýr. Bir müdürü görevden alarak olayýn üzerini
karartmýþtýr. Bu örnek halkýmýza neler olabileceðini gösteren basit bir örnektir.

Gökhan /
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• Hekimlik sadece bir meslek, bir hizmet alaný deðildir. Bir sanattýr. Bu sanat icra edilirken,
insanlýk tarihinden süzülerek gelen tarihsel birikim ahlak ve deneyim, hastanýn verdiði bilgileri her
ne sebeple olursa olsun bir baþkasý ile paylaþmayý imkânsýz kýlmaktadýr. Günümüzün iktidarlarý
tarafýndan ihtiyaçmýþ gibi gösterilen bilgi paylaþýmý talebi, siyasi tarihte çok defa denenmiþ ancak
zorla veya hileyle temin edilmesinin bir insanlýk suçu olduðu sonucuna varýlmýþtýr.

• Kiþisel mahrem verilerin paylaþýlacaðý sanýsý bile hastanýn hekimine bilgi aktarmasýný
sýnýrlayacaktýr. Bu durum hekimin hata yapmasýný getirecek ve hastanýn alacaðý hizmeti engelleyecektir.
Engellemenin bedeli bazen hayatýn kaybý olacaktýr.

• AKP’nin mahrem bilgileri toplama, depolama, paylaþma/satma konusunda ýsrarcý olmasý elde
satacak fiziki mal olmayýnca “satma fikrinin” nelere gidebileceðini topluma göstermektedir.

Uygulanmakta olan ekonomik modelin sonucu toplumun birikmiþ deðerlerini satmanýn, sonu
olmayan bir yol olduðu açýkça otaya çýkmýþtýr. AKP’nin, insanýn mahremiyetini bile satmaya kalkan
ticari anlayýþýna sonuna kadar karþý olmak erdemli insan olmanýn gereðidir.

Tasarýnýn 2. Maddesi ile “her yerde ve her þeye raðmen benim bürokratým ve diðerleri” anlayýþýný
sergilemektedir. AKP iktidarý “benim memurum” “benim valim” anlayýþýný, “benim üniversitem” ve
“benim profesörüm” anlayýþýna taþýma giriþimini pervasýzca uygulamaktadýr. “Benim profesörüm”
dedikleri insanlar bir dönem “jet profesör” olarak anýlmýþlardýr. Olaðan yolla akademik yükselmeyi
beceremeyenler adeta “bürokratik tetikçiliðin hediyesi/bedeli” olarak hiç ders vermeden araþtýrma
yapmadan, bilimin gerektirdiði hiçbir þeyi yapmadan “bürokratik tetikçilik iþi” yaparken profesör
yapýlmaya çalýþýlmaktadýr. Ayný iþi yapacak baþka kimse kalmamýþ gibi, bu uygulama biçimi ile
bürokrasi içerisinde liyakatle yükselmeyi bekleyenler arasýnda tepkilere ve ayrýmcýlýklara sebep
olmuþtur. Bu özelliklerinden dolayý da “yükseköðretim kurumları dýþýnda geçen sürenin,
yükseköðretim kurumunda geçirilmiþ sayýlmasý” adeta ahlak sýnýrlarýný aþan bir tekliftir.

5. madde ile Bakanlýk, hekimlerin saðlýklý ve huzur içinde hizmet etmesini engelleyecek þekilde,
oturacaðý yeri bile dikte ettirmeye çalýþarak, taciz etmeye devam etmektedir. Bakanlýk saðlýk
çalýþanlarýnýn da insan olduðunu, dinlenmesi gerektiðini, yorgunluðun bedelinin insan hayatý
olduðunu anlamazdan gelmektedir. AKP’nin çalýþanlara raðmen uygulamaya çalýþtýðý saðlýk sistemi
10 yýlda dikiþ tutmamýþtýr. Yasalarýn deðiþtirilme hýzý ile de bu anlaþýlmaktadýr. Çalýþanlarý belli bir
yerde ikameti zorunlu kýlan insan haklarýna aykýrý uygulama Anayasa Mahkemesinden dönmüþ,
Bakanlýk ise Anayasayý dolanarak yeniden getirmeye çalýþmaktadýr. Burada AKP, saðlýk çalýþanlarýný
ve aðýrlýklý olarak hekimleri ilgilendiren icapçýlarýn yerleþme özgürlüðünü kýsýtlamak için, yetkiyi
Bakanlýða vererek yönetmeliklerle, baskýcý tutumunu devam ettirmeyi hedeflemektedir.

AKP 7. Maddede “kurumundan izin almak kaydýyla yapýlan insani ve sosyal amaçlý gönüllü
çalýþmalar tam gün yasaklamasýnýn dýþýndadýr” diyerek tam gün konusunda ikiyüzlü, aldatýcý
politikalarýna devam etmektedir. Buradaki “sosyal amaçlý gönüllü çalýþmalarla tam günü delmek,
hekimlere amirlerden baský veya imtiyaz kapýsýný açmaktadýr. Ayrýca muðlak ve her yola çekilebilecek
suiistimal yollarýný açýk býrakmaktadýr.

8. madde ile arttýrýldýðý iddia edilen nöbet ücretleri sadece rakamsal oyundur. Çünkü gece veya
tatil günü acile gelip kalp ameliyatý yapan bir kalp damar cerrahýnýn saatlik ücreti 7 lira civarýndadýr.
Bu rakamý yüzde yüz yapsanýz ne olur? Esas sorun temel ücretlerdedir. Ayrýca bu nöbet ücreti
emeklilik hesabýna yansýtýlmamaktadýr. Bugün emekli bir hekim maaþý 1500-1800 Lira civarýndadýr.
Bu hükümetin bir an önce yapmasý gereken ilk iþ, emekliliðe yansýyan temel ücretlerin arttýrýlmasýdýr.
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2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu, 926 sayýlý TSK Personel Kanunu ve 2955 sayýlý GATA
Kanununda yapýlan deðiþikliklerle tam gün uygulamasý “adamýna göre tam gün” haline getirilmektedir.
AKP burada dört temel deðiþiklik getirmiþtir.

1. Daha önce kaldýrýlan, üniversitede hoca farký adý altýnda ek ücret alýnmasý geri getirilmiþtir.

2. Üniversitelerin, týp ve diþ hekimliði fakültelerinde çalýþan ayný kadrodaki öðretim üyelerinin
% 5’i üniversite yönetim kurulu kararý ile “belli bir iþ veya belli bir süre için özel hastanede
çalýþabilir” denmektedir. Bu deðiþiklik için öne sürülen tedavilerin ve uygulamalarýn baþkasýna da
öðretilmesi gerekçesi akýlcý deðildir. Tamamen eþitlik ilkesine aykýrý, ayrýmcý, kliniklerde çatýþmalarý
körükleyecek, tam gün uygulamasýný keyfiyete göre delen bir uygulamadýr. Bakanlýðýn gerekçesinde
ayrýca “sýnýrlý olarak öðretim üyelerinin üniversite dýþýnda hizmet verebilmesine imkân tanýnmaktadýr”
denmektedir. Ancak dünyada yenilikler yeniliðin olduðu yerde öðrenilir ve orada yetiþenler yeniliði,
geldiði yere veya ihtiyaç duyulan yere taþýr. Týp tarihinde uygulamalar, yenilikler yerinde öðrenilmiþ
ve sonra öðrenenler eliyle baþka yere taþýnmýþtýr. Bir hocanýn bir uygulamayý öðretmek için özel
hastaneye geçmesi ve orada çalýþma gerekçesi akla yatkýn deðildir. Ayrýca Saðlýk Bakanlýðýnýn eðitim
araþtýrma hastaneleri vardýr. Amaç, bu hastanelerin siyasetten uzak eðitim ve araþtýrma yapmalarýný
saðlamak olmalýdýr.

3. Özel muayenehanesi olan imtiyazlý bir grup doktorun üniversite hastanelerine gelerek keyfi
iþler yapmasýna zemin hazýrlanmaktadýr.

4. Üniversite hocalarýna, “para kazanmak istiyorsanýz fazla mesai yapmak zorundasýnýz” mesajý
verilmektedir.

Yukarýda sayýlan dört temel deðiþiklik ile

1. Sýradan bir vatandaþýn üniversitelerde, para ödemeden hocalara muayene olmasý nerede ise
imkânsýz hale gelmiþtir.

2. Üniversite hocasý eðitim-öðretim ve araþtýrma faaliyetleri yerine, geçinmek için fazla mesai
yapma yarýþýna girmek zorunda býrakýlmýþtýr.

3. Üniversitelerde yönetim kurulunun favorisi % 5’e girmek için bizden - sizden ayrýmý
baþlayacak ve çalýþma barýþý bozulmuþ olacaktýr.

15. madde ile saðlýk alanýnda herhangi bir diplomasý olmayanlara acil týbbi MÜDAHALE yetkisi
(ilk yardým deðil) verilmektedir. TSK’nýn muharip unsurlarý ve Emniyet Genel Müdürlüðü Özel
Harekât Dairesi Baþkanlýðýnýn MERKEZ ve taþra teþkilatý personeline verilmek istenen bu yetki
çeliþkilerle doludur. Konu acil durumla ilgili ise neden merkez teþkilatý dahil edilmiþtir? Çeliþkiler
ve gerekçeler düzelse bile bu madde, Türkiye’de týbbi, ahlaki ve hukuksal çok sayýda sorunun kaynaðý
olacaktýr. Týp tarihi ve birikimi bu yetkinin verilmesine engel olacaktýr.

Her biri birer saðlýk emekçisi olan eczacýlarýn sorunlarý bugün hala devam etmektedir. Bakanlýklarýn
ve kurumlarýn rakamlarý da eczacýlarýn 1/3 inin gizli iflas durumunda olduðunu diðer 1/3’lik kýsmýn ise
ekonomik sürdürebilirliðin sýkýntýda olduðunu göstermektedir.

Saðlýk alanýnda önemli deðiþiklikler yapan bu tasarýda aslýnda ilaç fiyat düþüþlerinin eczacýlara
birer nimet olarak gösterildiði oldukça sorunlu olan geçmiþ dönem anlayýþlarýnýn hala devam ettiðini
ortaya koymaktadýr. Çünkü, eczacýlar hala kamu kurum iskonto zararý ödemektedir ve ekonomik
sorunlarý henüz çözüme kavuþmuþ durumda deðildir.
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Saðlýk Bakanlýðý’nýn 2013 yýlý Bütçe Sunumu’nda da ifade edildiði gibi “2004-2012 yýllarý
arasýnda referans fiyat uygulamasý ile ilaç fiyatlarý % 80’e varan oranlarda düþürülmüþtür”. Bu
ifadenin sonuçlarý doðrudur, ancak ilaç fiyat düþüþlerinin AKP iktidarýnýn bir baþarýsý gibi
gösterilmesi doðru deðildir. Çünkü son 10 yýlda bütün dünyada bir dönüþüm yaþanmaktadýr.
Yadsýnamaz bir gerçeklik olarak tüm sanayi ürünlerinde olduðu gibi bir sanayi ürünü olarak ilaç da
yaþlandýkça ucuzlamaktadýr. Yaþanan ilaç fiyat düþüþlerinin bir diðer sebebi de tüm ülkelerde
kullanýlan referans fiyat sistemidir ve diðer ülkelerdeki fiyatlarý referans alan ülkelerin tamamýnda
domino etkisi ile fiyatlar hýzla düþmektedir.

Tüm dünyada ve ülkemizde uygulanan referans fiyat sistemi ve piyasada bulunan pek çok ilacýn
zamanla patent korumasý dýþýna çýkarak eþdeðerlerinin üretilmesi ilaç fiyatlarýnda düþüþleri
beraberinde getirmekte bu durum da eczane stoklarýna yüksek fiyatla girmiþ olan ilaçlarýn düþük
fiyattan geri ödenmesine, dolayýsýyla eczanelerde stok zararýnýn ortaya çýkmasýna sebep olmaktadýr.
2004-2011 yýllarý arasýnda ilaç fiyatlarý tam 250 kez düþmüþtür. Tüketilen ilaç kutu sayýsý yüzde 149
artmýþ buna karþýn kamu harcamalarýndaki artýþ yüzde 19 olarak gerçekleþmiþtir. Aradaki yüzde
130’luk fark sadece ilaç fiyat düþüþlerinden deðil, eczacýnýn emeðinden, hastanýn cebinden
karþýlanmaktadýr. Yýllardýr kronikleþmiþ olan bu soruna Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Ýlaç Fiyat
Kararnamesinde Kasým 2011’de yapýlan deðiþiklikle çözüm getirilmeye çalýþýlmýþ ise de ilaç sanayi
tarafýndan eczanelerdeki stok zararlarý karþýlanmamaktadýr.

Ýlaç sanayinin kamuya yapmayý taahhüt ettiði Kamu Kurum iskontolarý mevcut sistemde
eczaneler aracýlýðýyla devlete aktarýlmaktadýr. Taraflarý ilaç sanayi ve kamu temsilcileri olan ve
eczacýlarýn hiçbir þekilde taraf ya da sorumlu olmadýklarý Global Bütçe anlaþmasý gereði kamunun
alacaðý indirim Provizyon sistemi üzerinden eczacýdan alýnmakta, ancak ilaç sanayi bu iskontoyu
eczanelere haksýz bir biçimde eksik olarak ödemekte ve 341 kalem ilaçta bu farký eczacýdan
kesmektedir. Bu durum Kamu Kurum Ýskontosu Taþýma Zararý olarak ifade edilmektedir. Bu durum
ise kamunun talep ettiði yeni iskontolarda mutabakatý olmadýðýný belirten ilaç sanayinin vermediði
iskontolarýn yarattýðý zarar ile birlikte taþýnamaz bir yük olarak eczaneleri iflasa sürüklemektedir.

Dolayýsýyla, ilaç fiyatlarýný kontrol altýna almak ve kamu ilaç harcamalarýnda tasarruf yapmak
amacýyla 2004 yýlýnda yürürlüðe konulan, kýsaca ilaç Fiyat Kararnamesi olarak adlandýrýlan Beþeri
Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasýna Dair Karar sonrasýnda ilaç fiyatlarýnda yaþanan düþüþler ve kamu
kurum iskontolarý nedeniyle eczanelerin ekonomik olarak büyük çapta erime yaþanmasýna sebep
olmuþtur. Eczane ekonomisinin ilaç fiyatlarý ile doðrudan iliþkisi nedeniyle ciroya baðlý karlýlýðý bu
düþüþlerden gün geçtikçe daha çok etkilenmeye baþlamýþtýr.

Eczacý, saðlýk sistemi ve sosyal güvenlik finansmanýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna dönük
düzenlemeler çerçevesinde ilaç firmalarý ile kamu arasýnda yaþanan sorunlarýn kurbaný olmaktadýr.
Eczacý camiasý tarafýndan “Cuma düþüþleri” olarak adlandýrýlan ilaç fiyat indirimleri artýk rutinleþmiþ;
her liste yayýnlandýðýnda fiyatý düþen ilaçlarýn farklarý eczanenin zarar hanesine eklenerek öz
sermayesini tüketir hale gelmiþtir. Süreç içerisinde ilaç fiyat düþüþlerinin ve kamu kurum
iskontolarýndaki artýþlarýn süreklilik kazanmasý eczane stok zararlarýný yakýcý ve yapýsal bir soruna
dönüþtürmüþtür. 2010 Yýlý Stok Zararý 88 Milyon TL; 2011 Yýlý Stok Zararý ise 129 Milyon TL
zarar olarak gerçekleþmiþtir.
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Ýlaç fiyatlarý ile ilgili düzenlemelerin aslî muhatabý konumunda bulunan ve stok zararlarýný
karþýlamasý gereken ilaç firmalarý da stok zararlarýnýn telafisi için yürürlüðe konulan düzenlemeler
yaptýrým gücünden yoksun olduðu eczacýlarýn stok zararlarýný karþýlamamaktadýr. 10 Kasým 2011
tarihli Beþeri Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasýna Dair Kararda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Karar’da ve
14 Nisan 2012 tarihli Beþeri Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasý Hakkýnda Tebliðde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Teblið’de “...eczane stoklarýnda meydana gelebilecek stok zararlarý, firmalar tarafýndan eczane
depolarýna, depolar tarafýndan da eczanelere ödenir.” denilmesine raðmen ilaç firmalarý ödeme
yükümlülüklerini yerine getirmemiþ, Ýlaç Fiyat Kararnamesi’ne dava açarak konuyu yargý sürecine
taþýmýþlardýr. Eczacýlar da bireysel olarak stok zararlarýnýn karþýlanmasý için ilaç firmalarýna ve
depolara karþý dava açmýþlardýr.

Eczane raflarýnýn bedelsiz kamulaþtýrýlmasý demek olan stok zararlarýnýn telafisi sorunu
devam ettiði takdirde aslî görevi halk saðlýðýný korumak ve kesintisiz ilaç hizmeti sunmak olan,
birer küçük iþletme niteliðindeki eczaneler kapanma noktasýna gelecektir. Bu baðlamda 1262
sayýlý ve 1928 tarihli Ýspençiyari ve Týbbî Müstahzarlar Kanunu’na eczane stok zararlarýnýn
telafisine iliþkin hüküm konularak yasal güvenceye kavuþturulmasý eczanelerin yaþatýlmasý ve
ilaç hizmetlerinin sürdürülebilirliði açýsýndan zorunludur.

34. madde ile AKP mecburi hizmetten muaf, mutlu bir azýnlýk yaratmaktadýr. Bu ülkenin her
köþesinde mecburi hizmete en az bir kez tabi tutulan hekimlerin ve bitirsin diye gözünün içine bakan
ailelerine hakaret edercesine, kaçýp yurtdýþýna çýkanlara ayrýcalýk tanýnmaktadýr. Ne Anayasa ne de
herhangi bir adalet anlayýþý ile bu düzenlemeyi mazur gösterecek bir gerekçe bulabilir. 6 ay müracaat
süresi Anayasanýn denetiminden kaçýrmaya yönelik olduðunu göstermektedir. Kaçak hekimler gelip
de ertesi gün giderlerse ne yapýlacaðýnýn öngörülmemesi bazý imtiyazlý kiþiler için çýkarýldýðýnýn en
güzel ifadeleridir. Mecburi hizmetten bu þekilde muafiyet her türlü ahlak anlayýþýna aykýrýdýr.

Tasarýnýn 35. Maddesi, rant aktarmanýn kiralama yolu ile yapýlacaðýný ilan edilmektedir. Maliye
Bakanýnýn “ülkede özelleþtirilecek/satacak fazla bir þey kalmadý” ifadesi ile anlamýný bulan kiralama
iþleri, bu Tasarýda da kendini göstermiþtir. Saðlýk Bakanlýðý yatýrým yapamadýðýný itiraf etmiþ hizmet
binalarý da dahil bir çok hizmeti kiralama yolu ile yapmaya baþlamýþtýr. Tasarýda gemi hastane ve yüksek
maliyetli týbbi cihazlarýn 15 yýla kadar kiralanabilecekleri öngörülmektedir. Tasarýda, Depremlerde
kullanýlacaðý varsayýlan gemi hastanelerin kira maliyetinin ne olduðu iþletme masraflarýnýn ne olacaðý,
deprem afeti dýþýnda ne yapacaðý gerekçelendirilmemiþtir. Depremde yýkýlmayacak hastane yapmak
varken tüccar AKP anlayýþý, müflis tüccarlar gibi etrafa caka satarak günü kurtarmaya çalýþmaktadýr.
Gemi hastane kiraları ve iþletme giderlerine harcanacak paralar ile ülkemizde her türlü afete dayanýklý
hastaneler kurabilecektir. Saðlýk hizmeti, ticaret amacýndan kurtarýlýp hizmet verme zihniyetine evrilirse,
halkýmýz Anayasal hakký olan saðlýk hizmetine eriþebilecektir.

Bu Kanun Tasarýsý da diðer birçok kanunda oluðu gibi AKP hükümetlerinin daha önce çýkardýðý
kanunlarý düzeltme kanunu olduðu anlaþýlmýþtýr. Düzeltme kanunu bile yeni bir düzeltme kanununa
daha zemin hazýrlamýþtýr. Çünkü AKP iktidarý, “ben bilirim” anlayýþýnýn ürünü hatalý kanun
çýkarmalardan gerekli dersi alamamýþ ve Tasarýyý hýzlýca komisyondan geçirmiþtir.

TBMM’nin 24. yasama döneminde 1 Mart 2013 tarihine kadar 1,5 yýllýk sürede kabul edilen ve
ayný dönemde deðiþikliðe uðrayan 14 kod kanun ile kanun hükmünde kararname bulunmaktadýr.
TBMM Baþkanlýðýnýn verdiði bu bilgi bize, “düzeltme kanunu kýsýr döngüsü” içinde, AKP’nin Meclisi
yani yasama organýný meþgul ettiðini göstermektedir. AKP iktidara geleli beri uygulamaya çalýþtýðý tam
gün uygulamasý gerçek anlamda bir tam gün uygulamasý deðildir. “Sözde veya fason bir tamgün”
yasasýdýr. Bu yüzden ya Anayasa Mahkemesinden dönmekte ya da uygulanamamaktadýr. 10 yýldýr
sayýsýz deðiþiklik yapýlmasýna raðmen “sözde tam gün” hukukta da toplumda da yerini bulamamýþtýr.



ÖZETLE BU TASARI;
1. Hukuksuzdur.
2. Adil deðildir.
3. Aðýrlýklý olarak Anayasa aykýrýlýðý tescillidir.
4. AKP’nin 10 yýldýr, vatandaþýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn önüne Anayasaya uygun ve halkýn

saðlýk hakkýný koruyan çalýþanlarý da gözeten bir tam gün yasasý getiremediðini göstermiþtir.
5. AKP’nin bireylerin evrensel insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmekte ýsrarcý olduðunu

göstermiþtir.
6. Saðlýk çalýþanlarýnýn, fazla mesai yapmadan ve vatandaþtan para almadan saðlýk hizmeti

sunmak istediðini görmezden geldiðini göstermiþtir.
7. Saðlýk çalýþanlarý emekliliklerinde insanca yaþamýn ve eðitimlerinin gereði bir emeklilik

maaþý almak istediklerini görmediðinden hayal kýrýklýðýdýr.
8. Týp eðitimi ve geleceðinin partizanlýða ve ticarete kurban edileceðini göstermiþtir.
9. Mecburi hizmet muafiyeti ile ötekileþtirmede sýnýr yok demiþtir.
10. 2013 yýlý bütçesinden sonra bir kez daha saðlýk hizmetlerinin finanse edilemediði ve

yatýrým yapýlamadýðýný itiraf ettirmiþtir.
11. Ekonomik olarak satacak mal olmayýnca insanlarýn mahrem bilgilerini satacaðýný

göstermiþtir.
12. AKP para olmayýnca, halkýn geleceðini ipotek ederek kiralama yolu ile rant aktaracaðýný

göstermiþtir.
13. AKP halkýn 80 yýldýr biriktirdiðini satmýþ, þimdi geleceðini satmanýn peþindedir.
Bütün saðlýk çalýþanlarýnýn benimseyeceði ve halkýn yararýna olan bir “gerçek tam gün” yasasý

yapmak mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi bu konudaki birikimini bir yasa teklifi hazýrlayarak
TBMM’ye sunmuþtur.

Candan Yüceer Özgür Özel Süleyman Çelebi
Tekirdağ Manisa İstanbul

Aytun Çıray Nurettin Demir Kadir Gökmen Öğüt
İzmir Muğla İstanbul
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MUHALEFET ÞERHÝ
Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde

Kararname ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsýna aþaðýdaki gerekçelerle
muhalifim.

663 sayýlý KHK ile düzenlenen ve anayasa mahkemesi tarafýndan iptal edilen bazý maddelerin
yeniden düzenlenmesi ile ilgili torba yasa hazýrlanmýþtýr. Öncelikle KHK ile yapýlan düzenlemelerin
çoðu kez iptal edildiði, meclisi ve komisyonu by-pas etmenin doðru olmadýðý iddiamýz bir kez daha
kanýtlanmýþtýr.

Torba yasada yapýlan düzenlemelerin, komisyon da itirazlarýmýzýn yine anayasa mahkemesince
yeniden iptal edilebileceðini ve tasarýnýn tekrar düzenlemeye ihtiyaç duyulacaðýný belirtmek istiyoruz.

Hukuk devletinde eþitler arasýnda ayrýmcýlýða fýrsat tanýyan düzenlemeler yapýlmamalýdýr.
Üniversiteleri temelde iyi deðerlendirmek, bilimsel özgürlüðü engellememek , bilimsel yapý

üzerinde ayrýmcýlýk yapmamak gerekir.
Mevcut torba yasanýn, uygulayýcýlarýn inisiyatifine   býrakýlan ve yoruma açýk çok sayýda

maddesinin olmasý farklý sonuçlar ve maðduriyetler yaratýr endiþesi taþýyoruz.
663 sayýlý KHK ile maðduriyete uðrayan yöneticilerin haklarýnýn iadesi için düzenlemenin yer

almamasý düþündürücüdür.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak tam gün uygulamasýna karþý deðiliz. Ancak tam günü uygularken

üniversiteleri mutlaka farklý bir statüde deðerlendirmenin gerekli olduðunu düþünüyoruz. Üniversiteler;
gelecek neslin donanýmlý ve bilgili yetiþmesinin yegane yeridir.

Burada, maddi kazançlar deðil bu düþünceden odaklanmýþ çok sayýda öðretim görevlisi vardýr.
Zor bir eðitim sürecinden sonra akademik kariyer seçmekle tercih zaten baþtan belirlenmiþtir. Öðretim
görevlilerinin kendilerine ve çocuklarýna makul bir gelecek hazýrlamak yýllarýnýn hakkýný adilce
vermek onlarý eðitime yönlendirip motivasyonlarýný üst düzeyde tutmak son derece önemlidir.

Öðretim görevlilerinin tam gün yasasý ile üniversite yönetim kurullarýnca belirlenecek % 5
oranýnda serbestlik tanýmak eþitsizliktir ve benzer talebi olanlara haksýzlýktýr. Öðrenim görevlileri
ile yönetimi karþý karþýya getirmektir. Amaç; KHK’dan sonra üniversiteden ayrýlan öðretim
görevlilerini yeniden üniversiteye kazandýrmak   olsa da bu düzenleme yeni kaçýþlara kapý açacaktýr.
Burada; imtiyaz tanýnacaklarda memnun olmayacaktýr. Sosyal barýþ zedelenecektir. Keza, SGK
tarafýndan anlaþmalý özel hastanelerin de öðrenim görevlilerinden nasýl yararlanýp alýnan hasta
farklarýnýn döner sermayeye nasýl yansýyacaðý da tamamen muammadýr. Üniversitelerde tam gün;
tam mesaili ve eðitim eksenli ayrýcalýksýz ve adil, hak ettiði standart geliri saðlayan , endiþesiz,
yönetim ve ekibiyle barýþ içinde olacak þekilde düzenlenmelidir.

Türkiye’de profesör unvaný olanlarýn üniversite dýþýnda yasal süreyi geçirmelerinin hak
maðduriyetine yol açmamasý, doðru bir düzenleme deðildir. Ýmkâný bulunmayanlara haksýzlýktýr.

Mecburi hizmet düzenlemesinde tanýnan imtiyaz, vicdanlarý sýzlatan ve eþitsizliði zedeleyen bir
düzenlemedir.

Mesai saatleri dýþýnda olmak suretiyle hekime hasta bakma þansý verilmektedir. Bu uygulama da
hoca ile hasta arasýna parayý yeniden monte etmektedir. Uygulamada hocalarýn üniversiteye dönüþü
bu yolla da saðlanamayacaktýr. Endiþemiz, tüm bu uygulamalardan sonra üniversitelerin özerk
yapýsýna dokunarak baðýmsýz bilim kuruluþlarýnýn Saðlýk bakanlýðýna baðlanmasýnýn önünü açmak
mýdýr? Diye düþünüyoruz.
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Tasarýda, tam gün yasasý yeniden düzenlenirken memurlara serbest çalýþma izni yasaklanýrken,
kurumundan izin almak kaydýyla yapýlan insani ve sosyal amaçlý gönüllü çalýþmalar, bu yasaklamanýn
dýþýnda tutularak amaçlanan hizmet üretimi objektif kriterlere dayandýrmadýðýndan suistimale açýktýr.

Yoðun bakým, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetlerinde tutulan nöbetler için yapýlan artýþý
olumlu bulmakla beraber, nöbet ücreti artýþýný hak eden baþka çalýþanlarýn dýþarýda býrakýlmasý doðru
deðildir.

Üniversitelere tekrar dönecek olan ve muayenehanesi bulunan öðretim görevlilerine tanýnan
sürenin yeterli olmadýðýný ve artýrýlmasýnýn uygun olacaðýný düþünüyoruz.

Tasarýdaki sünnet uygulamasý yerindedir, ancak sünnet iþlemi için SGK ödemesi ve performans
puan miktarý mutlaka artýrýlmalýdýr. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan ve yöneticilik görevi
bulunmayan tabipler ve aile hekimlerinin mesai dýþýnda aylýk 30 saati geçmemek üzere iþyeri
hekimliði yapabilir hükmü bir ihtiyaçtan kaynaklanmasý nedeniyle kabul edilebilir, ancak yönetici
vasfýndakilerin tamamýna yasaklamanýn doðru olmadýðýný düþünüyoruz.

Tasarýyla; TSK ve Emniyet Genel Müdürlüðü Özel Hareket Dairesi Baþkanlýðýnýn merkez ve
taþra personelinden görevlendirilen ve ilgili eðitimi baþarýyla tamamlayanlara “acil týbbi müdahale”
yetkisi verilmesi doðru deðildir.

Hastane öncesi ilk yardým alabilir, çerçevesinin doðru çizilmemesi yanlýþ müdahalelerle, kötü
sonuçlara zemin hazýrlayabilir, olay yeri delillerinde deðiþikliðe vesile olabilir.

Tasarýda, eczacýlar için yapýlan düzenlemeler yarindedir. Ancak eczacý stok kayýplarýnýn bir an
önce yasayla koruma altýna alýnmasý zaruridir.

Gemi hastane kiralamasýnda gemi hastanelerine ihtiyaç vardýr. Ancak buna, kiralama dýþýnda
üretimle kazanmak veya özel sektöre býrakýp býrakmama hesabýnýn yapýlmasýnýn doðru olacaðýný
düþünüyoruz.

Tasarý; üniversitelerde yeni kargaþalar yaratabilir, tam gün yasasýnýn ruhunu zedeleyebilir,
hekimler üzerindeki baskýyý daha da artýrabilir eþitlik ilkesine aykýrý sonuçlar doðurabilir, özerk bilim
yasalarýnda endiþeyi artýrabilir, uygulayýcýlara keyfiyet imkaný saðlayabilir, sosyal barýþý bozabilir.

Bu endiþelerle anýlan Kanun Tasarýsýna Muhalefet ediyorum. Saygýlarýmla.

Ali Öz
Mersin
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

SAĞLIKBAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞ-
LARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR-
NAME İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TASARISI

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 663
sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin
ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler,
denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve
kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve
incelenmesine yardımcı olmak zorundadır."

MADDE 2- 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 32 nci maddesinin beşinci
fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı
fıkrasının dördüncü cümlesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Genel sekreter, başkan ve hastane yöneticisinin
sözleşmeleri Kurum Başkanının teklifi üzerine
Bakan tarafından yapılır. Başhekim, başhekim
yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman
personel ve büro görevlilerinin sözleşmeleri
Kurum Başkanı tarafından yapılır. Bakan ve
Kurum Başkanı bu yetkilerini kısmen veya
tamamen alt kademelere devredebilir."
"Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi
kadrosunda bulunanlardan sözleşmeli statüde
istihdam edilenlerin sözleşmeli olarak çalıştık-
ları süreler, akademik unvanların kazanılması,
yükseköğretim kurumları dışında kullanılması
ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi
bakımından yükseköğretim kurumlarında geçmiş
sayılır."

MADDE 3- 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 33 üncü maddesinin altıncı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
SAĞLIKBAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞ-
LARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR-
NAME İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TASARISI

MADDE 1- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3- 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 33 üncü maddesinin altıncı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



"(6) Sözleşmeli personelin izinleri ve
sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamına girenlerin iş sonu tazminatı husus-
larında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli
personele ilişkin hükümler uygulanır. Söz
konusu personel için işsizlik sigortası primi
ödenmez."

MADDE 4- 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
ihtiyaç hâlinde denetim hizmetlerini yürütmek
üzere merkeze bağlı gruplar oluşturabilir."

MADDE 5- 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 55 inci maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sağlık personelinin ihtiyaç hâlinde çağrıya
uyması

MADDE 55- (1) Sağlık personelinin mesai
saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç
duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabil-
meleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin
uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 6- 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 57 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan "permi" ibaresinden sonra
gelmek üzere ", kayıt, bildirim" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 28 inci madde-
sinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
"Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest
meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro,
muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek
kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait
herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversite-
lerinde çalışamaz.
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“(6) Sözleşmeli personelin izinleri ve
sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamına girenlerin iş sonu tazminatı husus-
larında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam
edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler
uygulanır. Söz konusu personel için işsizlik
sigortası primi ödenmez.”

MADDE 4- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 5- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 6- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 7- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 28 inci madde-
sinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest
meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro,
muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek
kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait
herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversite-
lerinde çalışamaz.”

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma
ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla
kurulmuş yardım sandıklarının yönetim,
denetim ve disiplin kurulları üyelikleri
görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile
kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan
insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu
yasaklamanın dışındadır."

MADDE 8- 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
"Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil
sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler
için yüzde elli oranında artırımlı ödenir."

MADDE 9- 4/11/1981 tarihli ve 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı
maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

"Öğretim elemanları, üniversitede devamlı
statüde görev yapar. Kamu kurum ve
kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dâhil
olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro
ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve
doçentler, tıp ve diş hekimliği fakültelerinin
ihtiyaç duyulan alanlarında teorik ve uygulamalı
eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinde
bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri
yapmak üzere diğer kanunların sözleşmeli
personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine
tâbi tutulmaksızın sözleşmeli öğretim üyesi
olarak istihdam edilebilir. Sözleşmeli öğretim
üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre
devamlı statüde çalışan profesör ve doçentler
için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin
dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla
belirlenen ek ders ücretlerinin on katına kadar
saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Özellik arz
eden faaliyetler için, Maliye Bakanlığının uygun
görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu kararıyla
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“Memurların üyesi oldukları yapı,
kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
kanunla kurulmuş yardım sandıklarının
yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri
görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile
kurumlarına bildirmek kaydıyla yapılan insani
ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu
yasaklamanın dışındadır.”

MADDE 8- Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 9- Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin
dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla
belirlenen ek ders ücretlerinin onbeş katına
kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Bu
fıkra kapsamında sözleşmeli profesör ve
doçentlere ödenecek sözleşme ücretinin yıllık
toplam tutarı, üniversitenin özel bütçesinde ilgili
yılda personel giderleri için öngörülen başlangıç
ödeneğinin toplam tutarının yüzde 1'ini hiçbir
şekilde geçemez; ancak, ilgili üniversitenin
teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun
görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bu oran bir
katına kadar artırılabilir ve bu şekilde artırılan
tutar ilgili üniversitenin döner sermaye
bütçesinden karşılanır. Sözleşmeli olarak
istihdam edilecek profesör ve doçent sayısı,
ilgili tıp ve diş hekimliği fakültelerinde devamlı
statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde
5'inden fazla olamaz. 1/3/2006 tarihinden sonra
kurulan üniversiteler, bu oranlara tâbi olmak-
sızın beş kişiye kadar sözleşmeli öğretim üyesi
istihdam edebilir. Sözleşmeler, aylık çalışma
süresi seksen saati geçmemek üzere bir yıla
kadar yapılabilir. Süresi iki ayı geçmeyen
sözleşmeler üniversite yönetim kurulunun
kararıyla yapılır ve yapılan sözleşmelerin içeriği
ve gerekçesi hakkında yedi gün içinde
Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir. İki aydan
daha uzun süreli sözleşmeler, üniversite yönetim
kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
izniyle yapılır. Aynı hizmet için iki aydan sonra
yapılacak müteakip sözleşmeler de Yüksek-
öğretim Kurulunun iznine tâbidir. Sözleşmeli
öğretim üyelerine, bu fıkra uyarınca yapılacak
ödeme dışında 58 inci maddede öngörülen ek
ödeme dâhil olmak üzere herhangi bir ad altında
ödeme yapılamaz. Bu kişiler rektör, dekan,
enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma
merkezi müdürü, senato, yönetim kurulu ve
kurul üyesi, bölüm başkanı, anabilim ve bilim
dalı başkanı ve başhekim olamaz; bunların
yardımcılıklarında bulunamaz ve benzeri idarî

– 69 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 480)

yasemin

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



görev alamaz; akademik birim yöneticiliği ve
rektörlük seçimlerinde oy kullanamaz. Sözleş-
meli öğretim üyesi çalıştırılmasına ilişkin usul
ve esaslar, bunlara yaptıkları görevlere bağlı
olarak ödenecek saatlik sözleşme ücretlerinin
tutarı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer
hususlar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim
Kurulu tarafından müştereken belirlenir."

"Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında
bulunan öğretim elemanları, kanunlarda
belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 28 inci maddesi
hükmüne tâbidir. Ancak tıp ve diş hekimliği
fakültelerinin kadrolarında çalışan profesör ve
doçentler, ilgili fakültelerin aynı kadrolardaki
öğretim üyesi sayısının yüzde 5'ini geçmemek,
bir yılı geçmeyen kurumsal sözleşme yapılmak
ve geliri üniversite döner sermayesi hesabına
kaydedilmek şartıyla, ilgili öğretim üyesinin
fakültede gerçekleştirdiği iş miktarı ve çeşidi
dikkate alınarak üniversite yönetim kurulu
kararı ile belirli süre ile veya belirli işleri
yapmak üzere özel sağlık kuruluşlarında veya
vakıf üniversitesi hastanelerinde ilgilinin
muvafakati ile çalıştırılabilir. Bu şekilde
çalıştırılabileceklerin hesabında küsurat dikkate
alınmaz. Bu kapsamda çalışanlar birinci fıkrada
sayılan idarî görevlerde bulunamaz. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından
müştereken belirlenir."

MADDE 10- 2547 sayılı Kanunun 58 inci
maddesinin (a) fıkrasının altıncı paragrafı
yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye (g)
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkralar eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre
teselsül ettirilmiştir.

"h) Öğretim üyelerinin mesai saatleri
dışında üniversitede sundukları sağlık hizmet-
lerinden dolayı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
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MADDE 10- Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca alınan ilave ücretler döner sermaye
işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu
tutardan ayrıca hazine payı ve (b) fıkrası
uyannca kesinti yapılmaz. Bu şekilde elde edilen
gelirin yüzde 50'si, mesai saatleri dışında sağlık
hizmeti sunan öğretim üyesine, mesai içinde
gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate
alınarak belirlenen toplam performansı
aşmamak kaydıyla, ek ödeme matrahının yüzde
800'ünü geçmemek üzere her ay ayrıca ödenir.
Mesai saatleri dışında ilave ücret alınmayacak
sağlık hizmetlerini veren öğretim üyeleri için de
yüzde 800 oranı uygulanır. Ancak bu fıkra
kapsamında öğretim üyelerine yapılacak ek
ödeme ile (c) ve (f) fıkraları uyarınca yapılacak
ek ödeme toplamı ek ödeme matrahının yüzde
1600'ünü geçemez. Bu fıkra uyarınca dağıtılan
gelirlerden kalan tutarlar (b) fıkrasında belirtilen
işler ile (c) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca
fiilen mesai dışında çalışan diğer personele
yapılacak ek ödemede kullanılır.

ı) Öğretim üyelerinin 36 ncı maddenin
altıncı fıkrası uyarınca çalışmaları karşılığı elde
edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı
bir hesabında toplanır. Bu tutardan (b) fıkrası
uyarınca kesinti yapılmaz. Bu gelirin yüzde
50'si, herhangi bir limite bağlı olmaksızın
hizmeti sunan öğretim üyesine ödenir ve kalan
tutar (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır."

MADDE 11- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 64- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yükseköğretim
kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma
faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye
faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen
hizmetlerde çalışmamak kaydıyla mesai saatleri
dışında yükseköğretim kurumlarından başka
yerlerde meslekî faaliyette bulunmakta olan
öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden

– 71 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 480)

yasemin

MADDE 11- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 64- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yükseköğretim
kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma
faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye
faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen
hizmetlerde çalışmamak kaydıyla mesai saatleri
dışında yükseköğretim kurumlarından başka
yerlerde mesleki faaliyette bulunmakta olan
öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



itibaren iki ay içerisinde bu faaliyetlerini sona
erdirir; bu süre içerisinde sona erdirmeyen
öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir."

MADDE 12- 27/7/1967 tarihli ve 926
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun ek 27 nci maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Meslekî faaliyet ve serbest meslek icrası
yasağı

EK MADDE 27- Bu Kanun kapsamına
girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dışında
meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında
bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve
benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel
hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi
bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde
çalışamaz."

MADDE 13- 17/11/1983 tarihli ve 2955
sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kanununun 32 nci maddesinin altıncı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki
kadrolu asker ve sivil öğretim elemanları 926
sayılı Kanunun ek 27 nci maddesi hükmüne
tâbidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve
vakıflara ait olanlar da dâhil olmak üzere
yükseköğretim kurumlarının kadro ve
pozisyonlarında bulunmayan profesör ve
doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve
uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma
faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin
gerektirdiği işleri yapmak üzere diğer
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına
ilişkin hükümlerine tâbi tutulmaksızın Gülhane
Askeri Tıp Akademisinde sözleşmeli öğretim
üyesi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeli öğretim
üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre
devamlı statüde çalışan profesör ve doçentler
için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin
dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla
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itibaren üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona
erdirir; bu süre içerisinde sona erdirmeyen
öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir.”

MADDE 12- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 13- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



belirlenen ek ders ücretlerinin on katına kadar
saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Özellik arz
eden faaliyetler için, Maliye Bakanlığının uygun
görüşü üzerine Genelkurmay Başkanlığının
kararıyla 2914 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar
itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin onbeş
katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir.
Bu fıkra kapsamında sözleşmeli profesör ve
doçentlere ödenecek sözleşme ücretinin yıllık
toplam tutarı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde
görevli öğretim üyelerine bir önceki yılda
personel gideri olarak ödenen toplam tutarın
yüzde birini hiçbir şekilde geçemez; ancak,
Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine
Maliye Bakanlığınca bu oran bir katına kadar
artırılabilir ve bu şekilde artırılan tutar Gülhane
Askeri Tıp Akademisi döner sermaye
bütçesinden karşılanır. Gülhane Askeri Tıp
Akademisinde istihdam edilecek sözleşmeli
öğretim üyesi sayısı, devamlı statüde çalışan
öğretim üyesi sayısının yüzde beşinden fazla
olamaz. Sözleşmeler, aylık çalışma süresi
seksen saati geçmemek üzere bir yıla kadar
yapılabilir. Sözleşmeler, Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Akademi Kurulunun teklifi ve
Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yapılır.
Sözleşmeli öğretim üyelerine, bu fıkra uyarınca
yapılacak ödeme dışında herhangi bir ad altında
ödeme yapılamaz. Bu kişiler dekan; enstitü,
yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi
müdürü; yönetim kurulu ve kurul üyesi; bölüm
başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve
başhekim olamaz, bunların yardımcılıklarında
bulunamaz ve benzeri idarî görev alamaz.
Sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılmasına ilişkin
usûl ve esaslar, bunlara yaptıkları görevlere
bağlı olarak ödenecek saatlik sözleşme
ücretlerinin tutarı ile bu fıkranın uygulanmasına
ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı, Millî
Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı
tarafından müştereken belirlenir."
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Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



MADDE 14- 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Gülhane
Askeri Tıp Akademisinde yalnızca eğitim ve
araştırma faaliyetlerinde bulunmak, 2330 sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamında yaralananlar, yükümlü erbaş ve
erler ile askerî öğrencilere yönelik olanlar
dışında hasta muayenesi ve tedavisi faaliyetleri
kapsamında çalışmamak kaydıyla, Genel-
kurmay Başkanlığının izniyle mesai saatleri
dışında meslekî faaliyette bulunmakta olan
öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden
itibaren iki ay içerisinde bu faaliyetlerini sona
erdirir; bu süre içerisinde faaliyetlerini sona
erdirmeyen öğretim üyelerinin Gülhane Askeri
Tıp Akademisi ile ilişikleri kesilir."

MADDE 15- 11/4/1928 tarihli ve 1219
sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannın Tarzı
İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan
"ameliyat" ibaresi "ameliyat ile sünneti"
şeklinde değiştirilmiş, aynı cümleden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı
fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Ancak, olağanüstü ve istisnaî hâllerde Sağlık
Bakanlığınca düzenlenecek eğitimi alan kimseler
tarafından hekim gözetiminde sünnet ameliyesi
yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir."

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip
unsurlarından ve Emniyet Genel Müdürlüğü
Özel Harekat Dairesi Başkanlığının merkez ve
taşra teşkilatı personelinden, görevlendirilen ve
ilgili eğitimi başarıyla tamamlayanlar, görev
yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere,
hastane öncesi acil tıbbî müdahaleleri yapmaya
yetkilidir. Söz konusu personelin yetki ve
sorumlulukları ile bu fıkranın uygulanmasına
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MADDE 14- 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Gülhane
Askerî Tıp Akademisinde yalnızca eğitim ve
araştırma faaliyetlerinde bulunmak, 2330 sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamında yaralananlar, yükümlü erbaş ve
erler ile askerî öğrencilere yönelik olanlar
dışında hasta muayenesi ve tedavisi faaliyetleri
kapsamında çalışmamak kaydıyla, Genel-
kurmay Başkanlığının izniyle mesai saatleri
dışında mesleki faaliyette bulunmakta olan
öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden
itibaren üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona
erdirir; bu süre içerisinde faaliyetlerini sona
erdirmeyen öğretim üyeleri istifa etmiş sayılır.”

MADDE 15- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



ilişkin usûl ve esaslar, İçişleri Bakanlığı, Millî
Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca
müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 16- 1219 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin
(a) bendinden önce gelen bölümü ile üçüncü
fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanlar; 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 28 inci maddesi, 27/7/1967 tarihli
ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun ek 27 nci maddesi, 4/11/1981 tarihli
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı
maddesinin altıncı fıkrası ile 17/11/1983 tarihli
ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kanununun 32 nci maddesi saklı kalmak
kaydıyla, aşağıdaki sağlık kurum ve kuruluş-
larında mesleklerini icra edebilir:"
"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve
yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile
hekimleri, kurum ve kuruluşlanndaki çalışma
saatleri dışında aylık otuz saati geçmemek üzere
işyeri hekimliği yapabilir."

MADDE 17- 1219 sayılı Kanunun 58 inci,
59 uncu, 60 ıncı, 61 inci ve 62 nci maddeleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 10- Bu maddenin yayımı
tarihi itibarıyla mülga 58 inci ve 59 uncu
maddeler uyarınca sünnetçilik etme yetkisi
bulunanlar 31/12/2015 tarihine kadar sünnet-
çilik etmeye devam edebilir."

MADDE 19- 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı
Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde
Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin
Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanunun 11 inci
maddesinin birinci cümlesinde yer alan
"eczanelere" ibaresinden sonra gelmek üzere
"ve ilaç üreticilerine" ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 16- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 17- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 18- 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin
yayımı tarihi itibarıyla mülga 58 inci ve 59 uncu
maddeler uyarınca sünnetçilik etme yetkisi
bulunanlar 31/12/2013 tarihine kadar
sünnetçilik etmeye devam edebilir.”

MADDE 19- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



MADDE 20- 14/5/1928 tarihli ve 1262
sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar
Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Madde 18- 10 uncu maddede yazılı tahlil
neticesinde, müstahzarların terkibinde bulunan
maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak için
verilmiş olan formüle uymadığı veya
müstahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya
kaybedecek surette imal edilmiş olduğu
anlaşılırsa, fiil suç oluşturmadığı takdirde,
ruhsat sahibi ile müstahzarların bu şekilde imal
edildiğini bilerek satan, satışa arz eden veya
sattıranlara yüzbin Türk Lirasından beşyüzbin
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde
tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı
endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde
reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son
bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar
idarî para cezası verilir. Ancak bu ceza yüzbin
Türk Lirasından aşağı olamaz.

Tanıtım veya satışların internet üzerinden
yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhal
erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar
uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri Kurumuna
bildirilir.

Yetkili merciden izin almaksızın veya
verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün
tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmibin
Türk Lirasından üçyüzbin Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilir.

Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idarî para
cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak
uygulanır."

MADDE 21- 1262 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler
veya bu şekilde imal edilen müstahzarları
bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir
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MADDE 20- 14/5/1928 tarihli ve 1262
sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar
Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 18- 10 uncu maddede yazılı
tahlil neticesinde, müstahzarların terkibinde
bulunan maddelerin saf olmadığı veya ruhsat
almak için verilmiş olan formüle uymadığı veya
müstahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya
kaybedecek surette imal edilmiş olduğu
anlaşılırsa, fiil suç oluşturmadığı takdirde,
ruhsat sahibi ile müstahzarların bu şekilde imal
edildiğini bilerek satan, satışa arz eden veya
sattıranlara yüz bin Türk Lirasından beş yüz bin
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde
tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı
endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde
reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son
bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar
idarî para cezası verilir. Ancak bu ceza yüz bin
Türk Lirasından aşağı olamaz.

Tanıtım veya satışların internet üzerinden
yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhal
erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar
uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumuna bildirilir.

Yetkili merciden izin almaksızın veya
verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün
tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmi bin
Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilir.

Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idarî para
cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak
uygulanır.”

MADDE 21- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Bu müstahzarlar kendilerine
atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya
bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde
veya saf olmayan maddelerden imal edildiği
anlaşıldığı takdirde ceza üçte bir oranında
artırılır. Müstahzar olmamakla beraber
hastalıkların teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile
herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya
reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların
tanıtım veya satışların internet üzerinden
yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü
fıkrası uygulanır."

MADDE 22- 1262 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1- Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce beşerî ilaçların
fıyatlandınlmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı
ve değişiklikleri gereğince, referans fiyat
uygulamasına bağlı fiyat değişikliklerinin
öngörülen süre içerisinde bildirilmemesinden
kaynaklanan haksız kazanç nedeniyle Sağlık
Bakanlığınca tespiti yapılarak ruhsat sahip-
lerinden tahsil edilmiş tutarların Sosyal
Güvenlik Kurumuna aktarılmış tutardan sonra
kalan kısmı, kanunî faize ve bakiye alacaklara
ilişkin haklar saklı kalmak üzere genel bütçeye
gelir kaydedilir. Ruhsat sahipleri tarafından fiyat
değişikliklerinin bildirilmesi gereken tarihi
müteakip Sağlık Bakanlığının beşeri ilaçların
fiyatlandırılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı
ve değişiklikleri çerçevesinde yapılan ilk fiyat
belirlemesinin yürürlüğe girdiği tarih ile Sağlık
Bakanlığınca tahsilatın yapıldığı tarih arasında
kalan toplam sürenin tahsilat tarihinden geriye
doğru hesaplanacak yarısı kadar bir süre esas
alınarak ve ilgili tarihlerde geçerli olan kanunî
faiz oranı uygulanarak, ruhsat sahipleri tarafın-
dan yatırılan toplam tutar üzerinden Sağlık
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken
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MADDE 22- 1262 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce beşerî ilaçların
fiyatlandırılmasına dair 6/2/2004 tarihli ve
2005/6781 sayılı ve 12/06/2007 tarihli ve
2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ve
değişiklikleri gereğince, referans fiyat
uygulamasına bağlı fiyat değişikliklerinin
öngörülen süre içerisinde bildirilmemesinden
kaynaklanan haksız kazanç nedeniyle Sağlık
Bakanlığınca tespiti yapılarak ruhsat sahip-
lerinden tahsil edilmiş tutarların Sosyal
Güvenlik Kurumuna aktarılmış tutardan sonra
kalan kısmı, kanuni faize ve bakiye alacaklara
ilişkin haklar saklı kalmak üzere genel bütçeye
gelir kaydedilir. Ruhsat sahipleri tarafından fiyat
değişikliklerinin bildirilmesi gereken tarihi
müteakip Sağlık Bakanlığının beşeri ilaçların
fiyatlandırılmasına dair 6/2/2004 tarihli ve
2005/6781 sayılı ve 12/06/2007 tarihli ve
2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ve
değişiklikleri çerçevesinde yapılan ilk fiyat
belirlemesinin yürürlüğe girdiği tarih ile Sağlık
Bakanlığınca tahsilatın yapıldığı tarih arasında
kalan toplam sürenin tahsilat tarihinden geriye
doğru hesaplanacak yarısı kadar bir süre esas

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



hesaplanacak kanunî faiz tutarı da ruhsat
sahiplerinden Sağlık Bakanlığınca tahsil
olunur."

MADDE 23- 24/5/1933 tarihli ve 2219
sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 35 inci ve
45 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- 18/12/1953 tarihli ve 6197
sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında
yer alan "çarpımı sonucu" ibaresi "toplamı
sonucu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 6197 sayılı Kanunun 24 üncü
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Eczaneler ihalelere giremez. İlaçların
alındığı ecza deposuna iadesi, eczaneler
arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş
olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip
sistemine bildirim yapılması zorunludur."
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alınarak ve ilgili tarihlerde geçerli olan kanuni
faiz oranı uygulanarak, ruhsat sahipleri tarafından
yatırılan toplam tutar üzerinden Sağlık Bakanlığı
ile Maliye Bakanlığınca müştereken hesapla-
nacak kanuni faiz tutarı da ruhsat sahiplerinden
Sağlık Bakanlığınca tahsil olunur.”

MADDE 23- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 24- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 25- 6197 sayılı Kanunun 24 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- Eczanelerden zehirli ve
müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı
yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez.
İlaçların satışı, alındığı ecza deposuna iadesi,
eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da
bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç
takip sistemine bildirim yapılması zorunludur.
İlaçların internet veya başkaca herhangi bir
elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane
eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi
açılamaz.

Eczacılar, kendilerine reçete gönderil-
mesine yönelik olarak her ne şekilde olursa
olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum
ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya
gizli iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı
ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz,
reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu
yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu
fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya
kuruluşa bin Türk Lirasından yirmi bin Türk
Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin
tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha
önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.”

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



MADDE 26- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun
5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
"döner sermaye gelirlerinden" ibaresinden sonra
gelmek üzere ", Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz
Kurumunun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri
ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış
olup, Kurumun analiz ve kontrol laboratuvar-
larında fiilen görev yapan personele döner
sermaye gelirlerinden dördüncü fıkra uyarınca
Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan
tutardan birinci fıkrada belirtilen esaslar
çerçevesinde" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada
yer alan "karşılık olarak" ibaresinden sonra
gelmek üzere "profesör, doçent ve eğitim
görevlilerine bu fıkradaki oranların yüzde
50'sini," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 27- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun
57 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Silahlı kuvvetlerin sağlık teşkillerindeki
sağlık hizmetleri, harekât ihtiyaçları hariç ulusal
sağlık mevzuatında yer alan hizmet standart-
larına göre yürütülür."

MADDE 28- 29/5/1979 tarihli ve 2238
sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması,
Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 10 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10- Organ ve doku alınması,
taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile
yurtdışından temin edilmesi, Sağlık Bakan-
lığınca yetkilendirilmiş gerekli uzman personel
ve donanıma sahip kurumlarca yapılır."

MADDE 29- 2238 sayılı Kanunun 11 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - Bu Kanunun uygulanması
ile ilgili olarak tıbbî ölümün gerçekleştiğine, biri
nörolog veya nöroşirürjiyen, biri de aneste-
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MADDE 26- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 27- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 28- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 29- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



ziyolji ve reanimasyon veya yoğun bakım
uzmanından oluşan iki hekim tarafından kanıta
dayalı tıp kurallarına uygun olarak oy birliği ile
karar verilir."

MADDE 30- 2238 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "veya
beyan" ibaresi "ibraz edilmedikçe", beşinci
fıkrasında yer alan "ve adli kovuşturma ile ilgisi
olmayan" ibaresi "ölü muayenesi veya otopsi
işlemi tamamlanmış" şeklinde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Tıp eğitimi için gerekli olan kadavranın
yurtiçinden yeteri kadar temin edilememesi
hâlinde yurtdışından kadavra veya kadavra
parçası temin edilebilir. Kadavra veya kadavra
parçası temini ile yurtdışından kadavra temin
edecek kişi veya kuruluşların yetkilendiril-
mesine dair usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca
belirlenir."

MADDE 31- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mesai
sonrası hizmetler için 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasına göre ilave ücret alınmaz.

2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c)
fıkrasının (1) numaralı bendinde sayılan ve ilgili
fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan
öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma
görevlisi ile birlikte kullanımdaki sağlık
tesislerinde fiilen görev yapan personele,
üniversite personeli için 4/11/1981 tarihli ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci
maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve
tavan ek ödeme oranları, Bakanlık ve bağlı
kuruluşları personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve
209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık
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MADDE 30- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 31- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mesai
sonrası hizmetler için 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasına göre ilave ücret alınmaz.

2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c)
fıkrasının (1) numaralı bendinde sayılan ve ilgili
fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan
öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma
görevlisi ile birlikte kullanımdaki sağlık
tesislerinde fiilen görev yapan personele,
üniversite personeli için 4/11/1981 tarihli ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci
maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve
tavan ek ödeme oranları, Bakanlık ve bağlı
kuruluşları personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve
209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında
Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek
ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları esas
alınarak Bakanlığın tâbi olduğu ek ödeme
mevzuatı doğrultusunda ek ödeme yapılır.
Üniversite rektörü, rektör yardımcıları, genel
sekreteri, ilgili birimin dekanı ve dekan
yardımcılarına, 2547 Kanunun 58 inci maddesi
gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek
ödeme birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin
döner sermaye hesabından yapılır."

MADDE 32- 3359 sayılı Kanunun ek 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden önce
gelen bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının
veyahut ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç
ve terkiplerinin, tıbbî ve biyolojik ürünler,
bitkisel ürünler, kozmetik ürünler ve
hammaddeleri ile tıbbî cihazların bilimsel
araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanıla-
bilmesi için Sağlık Bakanlığı veya bağlı
kuruluşlarından izin alınmasının yanında;"
"Bu merkezler ve hastanelerde yapılan klinik
araştırmalara, gereğinde bu merkezlerin ve
hastanelerin koordinatörlüğünde veya idarî
sorumluluğunda olmak kaydıyla, belirtilen
nitelikleri haiz diğer sağlık kurum ve kuruluşları
da dâhil edilebilir."

MADDE 33- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 11- Sağlık hizmeti sunumu
ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca
denetlenir.

Ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya
yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir
yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzbin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır. Özel izne tâbi
hizmet birimlerini Sağlık Bakanlığından izin
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Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında
Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek
ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları esas
alınarak Bakanlığın tabi olduğu ek ödeme
mevzuatı doğrultusunda ek ödeme yapılır.
Üniversite rektörü, rektör yardımcıları, genel
sekreteri, ilgili birimin dekanı ve dekan
yardımcılarına, 2547 sayılı Kanunun 58 inci
maddesi gereğince yönetici payı olarak
yapılacak ek ödeme birlikte kullanımdaki sağlık
tesisinin döner sermaye hesabından yapılır.”

MADDE 32- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 33- 3359 sayılı Kanuna
aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 11- Sağlık hizmeti sunumu
ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca
denetlenir.

Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya
yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar
verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız
olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz
kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



almaksızın açan veya buralarda verilecek
hizmetleri sunan sağlık kurum ve kuruluşları, bir
önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yarısına
kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun
şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu
yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları
iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir
önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri
kadar idarî para cezası verilir.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen acil hastaya
müdahale esaslarına; personel, tıbbî cihaz ve
donanım, bina ve hizmet birimleri, malzeme ile
ilaç standartlarına uyulmaması hâllerinde bir
önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde beşine
kadar idarî para cezası uygulanır.

İnsan sağlığının, ticarî unsur hâline
dönüştürülmesinin engellenmesi ve kamu yara-
rının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığınca
belirlenen bilgilendirme ve tanıtım faaliyet-
lerinin usûl ve esaslarına aykırı hareket eden
sağlık kurum ve kuruluşlarına ve yayıncı
kuruluşlara bir önceki aya ait brüt hizmet
gelirinin yüzde beşine kadar idarî para cezası
uygulanır.

Bu maddedeki idarî para cezasını
gerektiren fiillerin bir yıl içerisinde tekrarı
hâlinde idarî para cezaları bir kat arttırılarak
uygulanır; üçüncü defa işlenmesinde ise sağlık
kurum ve kuruluşunun ilgili bölümünün veya
tamamının faaliyeti üç aya kadar durdurulur.

Bu madde belirtilen idarî para cezalarını
vermeye valiler, faaliyet durdurma cezasını
vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Bu
maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar
Sağlık Bakanlığınca düzenlenir.

EK MADDE 12- Özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında görev yapan personel, görevleri
sırasında işledikleri veya görevleri nedeniyle
kendilerine karşı işlenen kasten öldürme, kasten
yaralama, tehdit ve hakaret suçlardan dolayı
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması
bakımından kamu görevlisi sayılır."
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yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli
para cezası ile cezalandırılır. Özel izne tabi
hizmet birimlerini Sağlık Bakanlığından izin
almaksızın açan veya buralarda verilecek
hizmetleri sunan sağlık kurum ve kuruluşları, bir
önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yarısına
kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun
şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu
yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları
iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir
önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri
kadar idari para cezası verilir.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen acil hastaya
müdahale esaslarına; personel, tıbbi cihaz ve
donanım, bina ve hizmet birimleri, malzeme ile
ilaç standartlarına uyulmaması hâllerinde bir
önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde beşine
kadar idari para cezası uygulanır.

İnsan sağlığının, ticari unsur hâline
dönüştürülmesinin engellenmesi ve kamu
yararının korunması amacıyla Sağlık Bakanlı-
ğınca belirlenen bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetlerinin usul ve esaslarına aykırı hareket
eden sağlık kurum ve kuruluşlarına ve yayıncı
kuruluşlara bir önceki aya ait brüt hizmet
gelirinin yüzde beşine kadar idari para cezası
uygulanır.

Bu maddedeki idari para cezasını
gerektiren fiillerin bir yıl içerisinde tekrarı
hâlinde idari para cezaları bir kat arttırılarak
uygulanır; üçüncü defa işlenmesinde ise sağlık
kurum ve kuruluşunun ilgili bölümünün veya
tamamının faaliyeti üç aya kadar durdurulur.

Bu maddede belirtilen idari para cezalarını
vermeye valiler, faaliyet durdurma cezasını
vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Bu
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,
üniversite sağlık uygulama ve araştırma
merkezleri yönünden Yükseköğretim Kurulunun
görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca düzenlenir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



MADDE 34- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 9 uncu
maddeye göre birlikte kullanımdaki sağlık
tesislerinin döner sermayesinden, üniversite
rektörü, rektör yardımcısı, genel sekreteri, ilgili
birimin dekanı, dekan yardımcısı ve öğretim
elemanlarına yapılmış ek ödemeler için borç
çıkarılmaz.

GEÇİCİ MADDE 9- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce en az iki yıl yurt
dışında meslekî faaliyette bulunmuş olan
tabiplerden ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre
uzman olanlardan bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye'ye
dönenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce yurt dışında eğitimlerini
tamamlayan tabipler ve tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanlar devlet hizmeti
yükümlüğünden muaf tutulur."

MADDE 35- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun;

a) 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında
yer alan "kit karşılığı cihaz," ibaresinden sonra
gelmek üzere "ilaç, tıbbî cihaz," ibaresi eklenmiş,
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EK MADDE 12- Sağlık kurum ve
kuruluşlarında görev yapan personele karşı
görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla
işlenen kasten yaralama suçu, 4/12/2004 tarihli
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında tutuklama nedeni var sayılan
suçlardandır.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev
yapan personel, görevleri sırasında işledikleri
veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı
işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit
ve hakaret suçlardan dolayı 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun uygulanması bakımından
kamu görevlisi sayılır.”

MADDE 34- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 35- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



b) Geçici 19 uncu maddesinde yer alan
"2008-2015 yılları arasında" ibaresi "2023 yılına
kadar" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddede
yer alan "yedi yıla kadar" ibaresinden sonra
gelmek üzere ", gemi hastane kiralanmasında ise
onbeş yıla kadar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36- 24/11/2004 tarihli ve 5258
sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü
maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "tetkik
ve sarf malzemesi giderleri" ibareleri yürür-
lükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Aile hekimlerince talep edilen tetkik ve sarf
malzemelerinin giderleri halk sağlığı müdür-
lükleri tarafından hak sahiplerine ayrıca ödenir."

MADDE 37- 4/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

"3. Kasten yaralama (madde 86, fıkra 3) ve
neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama
(madde 87),"

MADDE 38- 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanununun 27 nci maddesinin birinci
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Bu esaslara uygunluk bakımından belediye ve
il özel idarelerinin sorumluluğunda bulunan
içme sularının Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü
tetkik ve tahlil bedelleri ilgili belediye ve il özel
idaresince karşılanır. Belediyelerce ödenecek
tetkik ve tahlil bedelleri, Sağlık Bakanlığı ve
bağlı kuruluşlarına belediyelerce tahakkuk
ettirilecek su kullanım bedellerinden mahsup
edilir."
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MADDE 36- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 37- 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanununun 27 nci maddesinin birinci
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu esaslara uygunluk bakımından belediye
veya il özel idarelerinin sorumluluğunda
bulunan içme sularının Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu tarafından yapılacak veya yaptırılacak
her türlü tetkik ve tahlil bedelleri ilgili belediye
veya il özel idaresince karşılanır. Belediyelerce
ödenecek tetkik ve tahlil bedelleri, Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına belediyelerce
tahakkuk ettirilecek su kullanım bedellerinden
mahsup edilir.”

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



MADDE 39- 5996 sayılı Kanunun 42 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) 27 nci madde uyarınca Sağlık
Bakanlığının denetim alanındaki sular
bakımından bu Kanunda belirtilen idarî
yaptırımları uygulamaya halk sağlığı müdürü
yetkilidir. Bu sularla ilgili iş ve işlemler Türkiye
Halk Sağlığı Kurumunca yapılır."

MADDE 40- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 41- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
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MADDE 38- 39 uncu madde 38 inci
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 39- 40 ıncı madde 39 uncu madde
olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 40- 41 inci madde 40 ıncı madde
olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan

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 V. Ekonomi Bakanı
E. Bayraktar C. Yılmaz M. Z. Çağlayan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı V. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız N. Avcı M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı M. Güler C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik M. Şimşek N. Avcı

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz V. Eroğlu M. Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
B. Yıldırım



TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI

24 4

SIRA SAYISI: 480’e 1’inci Ek
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile
Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 16 Milletvekilinin;
Üniversite Öğretim Elemanları ile Sağlık Hizmetleri ve
Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çalışan Personelin Tam
Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın;
Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mustafa Sezgin
Tanrıkulu’nun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Tokat Milletvekili
Orhan Düzgün’ün; Devlet Memurları Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi,
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Tababet ve Şuabatı
San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal İşler Komisyonu Raporu
(1/791, 2/159, 2/401, 2/592, 2/769, 2/1049)



FATMA /
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 26.11.2013

Esas No: 1/791, 2/159, 2/401, 2/592, 
2/769, 2/1049

Karar No: 16

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca esas komisyon olarak Komisyonumuza; tali
komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonu; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu,
Milli Savunma Komisyonu ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna 28.11.2011 tarihinde havale
edilmiş bulunan 2/159 esas numaralı “Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 16 Milletvekilinin;
Üniversite Öğretim Elemanları ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çalışan
Personelin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”,
8 Mart 2012 tarihinde Adalet Komisyonuna havale edilmiş bulunan 2/401 esas numaralı “İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 23 Mayıs 2012 tarihinde Anayasa ile Plan ve Bütçe
Komisyonlarına havale edilmiş bulunan 2/592 esas numaralı “İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal
ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi”, 1 Ekim 2012 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş bulunan 2/769
esas numaralı “Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün; Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, 19 Aralık 2012 tarihinde Adalet Komisyonuna havale
edilmiş bulunan 2/1049 esas numaralı “İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Tababet ve Şuabatı
San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile 21 Haziran
2013 tarihinde Adalet, Anayasa, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Milli Savunma, Plan ve Bütçe
Komisyonlarına havale edilmiş bulunan 1/791 esas numaralı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”; Komisyonumuzun 25 ve 26 Haziran 2013 tarihli toplantılarında
1/791 esas numaralı Kanun Tasarısı esas alınarak görüşülmüş ve 26 Haziran 2013 günü karara
bağlanarak 480 sıra sayısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine girmiştir.

TBMM İçtüzüğü’nün 88’inci maddesi uyarınca Komisyonun talebi üzerine Genel Kurulun 19
Kasım 2013 tarihli 18’inci birleşiminde Komisyona geri verilen 480 sıra sayılı “Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 16
Milletvekilinin; Üniversite Öğretim Elemanları ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri
Sınıfında Çalışan Personelin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve
Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekilleri
Mahmut Tanal ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Devlet Memurları Kanunu ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut
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Tanal’ın; Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu” Komisyonumuzun 21 ve
22 Kasım 2013 günlü toplantılarında; Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU ve Sağlık, Adalet,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıkları
ile Bilgi Teknolojileri Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Hazine
Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
(SAĞLIK SEN), Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (TÜRK
SAĞLIK SEN), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Diş Hekimleri Birliği,
Türk Eczacıları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Ebe ve Hemşireler Derneği, Türk Hemşireler Derneği,
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği temsilcilerinin katılımıyla
görüşülerek karara bağlanmıştır. 

Komisyonumuzca 26 Haziran 2013 günü kabul edilen biçimiyle -480 sıra sayısı ile rapora
bağlanan- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı esas alınarak
gerçekleştirilen görüşmelerde;
� Çerçeve 1, madde aynen kabul edilmiştir.
� Çerçeve 1’inci maddeden sonra yeni ihdas edilen ve 2’nci madde olarak metne giren madde,

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24’üncü maddesini yürürlükten kaldırmaktadır. Böylece
söz konusu maddedeki idari hizmet kusurlarından doğan tazminat talepleri için uzlaşmaya ilişkin
düzenleme -bunun, gerek 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aynı tarihte yürürlüğe giren 659
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin sulh ve uzlaşmaya ilişkin hükümleri, gerekse 2577 sayılı
Kanundaki idareye müracaat şartı ve 6100 sayılı Kanundaki uzlaşmaya ilişkin düzenlemeler
karşısında uygulama olanağı kalmadığından- yürürlükten kaldırılmaktadır.
� Çerçeve 2’nci maddesi, bu madde ile değiştirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin

32’nci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinden, uygulamada doğması olası sorunların önüne
geçmek ve genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi konumundaki kişiler ile sözleşmelerinin
yapılmasında teklif şartı bulunmayan diğer yöneticiler arasında koşutluk sağlamak amacıyla “Kurum
Başkanının teklifi üzerine” ibaresi çıkarılarak 3’üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
� Çerçeve 3, 4 ve 5’inci maddeler, 4, 5 ve 6’ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
� Çerçeve 6’ncı maddesi, -bu madde ile değiştirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname’nin 57’nci maddesinin ikinci fıkrası, sağlık alanında yatırım yapacak girişimciler için ek
bir maliyet getiren lisans bedelinin alınmaması amacıyla, yürürlükten kaldırılarak- değiştirilmek
suretiyle 7’nci madde olarak kabul edilmiştir.
� Çerçeve 6’ncı maddeden sonra yeni ihdas edilen ve 8’inci madde olarak metne işlenen

madde, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanların,
bu kadroya atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklarını bu kadroda kaldıkları sürece almaya
devam edeceklerini hükme bağlamakta; böylece bu alandaki mali hak kayıplarının kısmen telafi
edilmesini amaçlamaktadır.
� Çerçeve 7’nci madde, bu madde ile değiştirilen 657 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinin

birinci fıkrasında geçen “vakıf üniversitelerinde” ibaresi, “vakıf yüksek öğretim kurumlarında”
biçiminde değiştirilerek ve böylece vakıf yüksekokullarını da kapsayacak bir düzenleme getirilmek
suretiyle çerçeve 9’uncu madde olarak kabul edilmiştir.
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� Çerçeve 8’inci madde, 10’uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

� Çerçeve 9’uncu madde, tabip ve diş tabibi olan profesör ve doçentlerin kurumsal sözleşme
ile özel hastanelerde ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılmasının usul ve esaslarını yeniden
düzenlemeye dönük değişiklikle 11’inci madde olarak kabul edilmiştir.

� Çerçeve 10’uncu madde -bu maddeyle 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine eklenen ‘h’
fıkrasının üçüncü cümlesinde geçen “yüzde 50’si” ibaresi “yüzde 50’sinden az ve yüzde 60’ından
fazla olmamak üzere üniversite yönetim kurulunca tespit edilecek oranı” şeklinde değiştirilerek ve
böylece, mesai sonrası hizmeti sunan öğretim üyesine ödenecek miktar artırılarak- 12’nci madde
olarak kabul edilmiştir.

� Çerçeve 10’uncu maddeden sonra yeni ihdas edilen ve 13’üncü madde olarak metne işlenen
madde, 2547 sayılı Kanunun ek 29’uncu maddesinin birinci cümlesinde geçen “Türk vatandaşı olup,”
ibaresini metinden çıkararak, yabancı uyruklu öğrencilere de intörn eğitimi döneminde ücret
ödenmesine olanak tanımayı amaçlamaktadır.

� Çerçeve 11’inci madde -bu maddeyle 2547 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici
64’üncü madde, Tasarının kanunlaşma sürecinde 650 sayılı KHK ile ilgili olarak verilmiş bulunan
Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğe girmiş olduğundan, madde metninin yeni hukuki duruma uygun
olarak düzenlenmesi amacıyla değiştirilerek- 14’üncü madde olarak kabul edilmiştir.

� Çerçeve 11’inci maddeden sonra yeni ihdas edilen ve 15’inci madde olarak metne işlenen
madde, 2547 sayılı Kanuna geçici 65’inci maddenin eklenmesini öngörmekte; bu kapsamda öğretim
üyeleri için yapılan tam gün düzenlemesinin yürürlük sürecini belirlemektedir.

� Çerçeve 12’nci madde, 17’nci madde olarak aynen kabul edilmiştir (Maddenin yeri,
redaksiyon kapsamında çerçeve 12’nci maddeden sonra ihdas edilen madde ile değiştirilmiştir).

� Çerçeve 12’nci maddeden sonra yeni ihdas edilen ve 16’ncı madde olarak metne işlenen
madde, 926 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin (Ç) fıkrasının sonuna bir paragraf eklemek
suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tabiplere ve diş tabiplerine ödenmekte olan sağlık
hizmetleri tazminatının, öğretim üyesi tabiplere yüz puan artırımlı ödenmesini amaçlamaktadır.

� Çerçeve 13’üncü madde, 18’inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

� Çerçeve 14’üncü madde -bu maddeyle 2955 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici
11’inci madde, Tasarının kanunlaşma sürecinde 650 sayılı KHK ile ilgili olarak verilmiş bulunan
Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğe girmiş olduğundan, madde metninin yeni hukuki duruma uygun
olarak düzenlenmesi amacıyla değiştirilerek- 19’uncu madde olarak kabul edilmiştir.

� Çerçeve 15’inci madde, değişiklikle, 20’nci madde olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda;
genel olarak sağlık mesleklerinde asgari eğitimin ön lisans (teknikerlik) seviyesinde olması
öngörüldüğünden, teknisyenlik seviyesindeki acil tıp teknisyenliği kaldırılmakta; ayrıca maddeye
eklenen fıkra ile acil müdahale yetkisi verilen kimselerin, bu yetkilerini sağlık personeli yokluğunda
ve sağlık hizmetine ulaşıncaya kadar kullanabilecekleri hususu belirlenmektedir.

� Çerçeve 16’ncı madde, değişiklikle, 21’inci madde olarak kabul edilmiştir. Söz konusu
değişiklikle, az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini yapabilmek için tabiplik diploması
yeterli olduğundan, bunlar için işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma
koşulunun kaldırılması amaçlanmaktadır.
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� Çerçeve 16’ncı maddeden sonra yeni ihdas edilen ve 22’nci madde olarak metne işlenen
madde, 1219 sayılı Kanunun 47’nci maddesinde değişiklik öngörmekte ve Avrupa Birliğine uyum
çerçevesinde, çağın koşullarına uygun olarak ebelik eğitiminin lisans düzeyine çıkarılmasını
öngörmektedir.

� Çerçeve 16’ncı maddeden sonra yeni ihdas edilen ve 23’üncü madde olarak metne işlenen
madde, 1219 sayılı Kanunun ek 7’nci ve ek 10’uncu maddelerinde geçen “diş protez teknisyenleri”
ibarelerinin “diş protez teknikerleri” şeklinde değiştirilmesini öngörmektedir. Düzenleme, sağlık
mesleklerinde asgari eğitim ön lisans (teknikerlik) düzeyine çıkarıldığından, bu yönelime uygun
olarak Kanundaki “diş protez teknisyenleri” ibarelerinin “diş protez teknikerleri” şeklinde
değiştirilmesini amaçlamaktadır.

� Çerçeve 16’ncı maddeden sonra yeni ihdas edilen ve 24’üncü madde olarak metne işlenen
madde, 1219 sayılı Kanunun ek 13’üncü maddesinde değişiklik öngörmektedir. Buna göre, söz
konusu Kanun’da düzenlenmiş olan teknisyenlik düzeyindeki sağlık meslekleri kaldırılmaktadır.
Ayrıca, teknikerlik düzeyindeki mesleklerin eğitimine ilişkin Kanunda geçen “meslek yüksek
okulları” ibareleri teknik olarak uygun olmadığından ve uygulamada duraksamalara sebebiyet
verebileceğinden, bu ifadeler “ön lisans seviyesindeki programlar” şeklinde düzeltilmektedir. Bu
arada, teknisyenlik seviyesinde “Hemşire Yardımcısı”, “Ebe Yardımcısı” ve “Sağlık Bakım
Teknisyeni” adıyla üç yeni “yardımcı sağlık mesleği” tanımlanmaktadır. Bunlardan hemşire ve ebe
yardımcısının, hemşire ve ebe nezaretinde yardımcı olarak; sağlık bakım teknisyeninin ise en az
tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışmaları
öngörülmektedir. Bu kişilerin ayrıca, hastaların günlük yaşam aktivitelerine, beslenme programının
uygulanmasına, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımına yardımcı olmak ve refakat
etmekle görevli olmaları öngörülmektedir.

� Çerçeve 16’ncı maddeden sonra yeni ihdas edilen ve 25’inci madde olarak metne işlenen
madde, 1219 sayılı Kanunun ek 14’üncü maddesine bir fıkra eklenmesini; bu kapsamda hâlen tıpta
ve diş tabipliğinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara Sağlık Bakanlığına
bağlı eğitim hastanelerinde yapılan ödemenin iyileştirilmesini ve üniversitelerde bu kişilere ödeme
yapılabilmesini; bu ödemelerin ilgili kurumun döner sermayesinden, döner sermayesi bulunmayan
kurumlarda kurum bütçesinden, (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarda yapılmasını amaçlamaktadır.

� Çerçeve 17’nci madde, 1219 sayılı Kanunda yer alan diş protez teknisyenleriyle ve lise
seviyesindeki ebelikle ilgili düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasını öngörmekte olup değişiklikle
26’ncı madde olarak kabul edilmiştir.

� Çerçeve 17’nci maddeden sonra yeni ihdas edilen ve 27’nci madde olarak metne işlenen
madde, 1219 sayılı Kanunun geçici 9’uncu maddesine bir fıkra eklenmesini öngörmekte olup bu
bağlamda, aile hekimliği uzmanlığı eğitimini tamamlayanların, eğitime başladıkları sıradaki aile
hekimliği konumlarını en az üç yıl değiştirmemek koşuluyla, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun ek 3’üncü maddesi uyarınca yapmakla yükümlü oldukları Devlet hizmetini ifa etmiş
sayılacakları düzenlenmektedir. Düzenleme, temelde, hizmet niteliğini yükseltme amacı
doğrultusunda, aile hekimi olarak çalışmakta olan pratisyen tabiplerin aile hekimliği uzmanı
olmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
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� Çerçeve 18’inci maddede yapılan değişiklikle sünnetçilik etme yetkisi bulunanların, bu
yetkilerini 31.12.2013 yerine 31.12.2014 tarihine kadar kullanabilmelerine olanak tanınmakta; bu
bağlamda sünnetçilik etme yetkisine ilişkin yeni düzene yönelik daha geniş bir uyum süresi
bırakılması amaçlanmaktadır. Söz konusu değişiklikle madde 28’inci madde olarak kabul edilmiştir.
� Çerçeve 18’inci maddeden sonra yeni ihdas edilen ve 29’uncu madde olarak metne işlenen

madde, 1219 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesini öngörmektedir. Bu çerçevede, sağlık
meslekleri ile ilgili yapılan yeni düzenlemelere bağlı olarak sağlık meslek liselerinin, hemşire
yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği hariç diğer programlarına öğrenci
kaydedilmemesi amaçlanmakta, hemşirelik programlarında halen okumakta olan öğrencilerle birlikte
ihtiyacı karşılayacak sayıda hemşirenin yetişmekte olması ve üniversitelerin hemşirelik bölümlerinin
yeterli kontenjana ulaşması sebebiyle, sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümüne de, bu maddenin
yürürlüğe girmesinden sonra Hemşirelik Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre
öğrenci alınmaması hükme bağlanmaktadır. Bu tarihe kadar kaydı yapılmış olan öğrencilerin ise
eğitimlerini kayıtları yapılan programlarda tamamlamaları ve bitirdikleri programların meslek
unvanını kullanmaları öngörülmekte ve evvelce mezun olanların da hakları korunmaktadır.
� Çerçeve 19’uncu madde, 30’uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
� Çerçeve 20’nci madde, değişiklikle, 31’inci madde olarak kabul edilmiştir. Söz konusu

değişiklik, çerçeve madde ile 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanununun 18’inci
maddesinde, ilaçlar ile ilgili olarak tanımlanan suçlara ilişkin idari para cezasının alt sınırı olarak
belirlenen yüz bin Türk Lirası’nın on bin Türk Lirası’na indirilmesini; böylece suçla ceza arasındaki
orantının sağlanmasını ve küçük ihlallerin küçük ölçekli firmalar için çok ağır ve yıkıcı sonuçlar
doğurması tehlikesinin kaldırılmasını amaçlamaktadır.
� Çerçeve 21’inci madde, değişiklikle, 32’nci madde olarak kabul edilmiştir. Söz konusu

değişiklikle, çerçeve madde ile değiştirilen 1262 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin birinci
fıkrasında geçen “internet” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya başkaca herhangi bir elektronik
ortam” ibaresinin eklenmesi öngörülmekte olup müstahzarlar veya müstahzar olmamakla beraber
hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile satılan ürünlerin, internet ortamı ile birlikte başkaca
elektronik vasıtalarla satılabilmesi olasılığı bulunduğundan bu şekildeki satışların da yaptırım
öngören madde kapsamına alınması amaçlanmaktadır.
� Çerçeve 22’nci madde, 33’üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
� Çerçeve 23’üncü madde, 34’üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
� Çerçeve 24’üncü madde, eczanelerin denetim ve ruhsatlandırma işleri ile ilgili sorunlarını

ve bu alandaki yetki karmaşasını gidermek amacı doğrultusunda yapılan değişiklikle 35’inci madde
olarak kabul edilmiştir.
� Çerçeve 25’inci madde ile değiştirilmesi öngörülen 6197 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde

yapılan değişiklikle, eczaneler arası ilaç takas işlemlerinin toptan satış kapsamında
değerlendirilemeyeceği belirlenmektedir. Söz konusu çerçeve madde, 36’ncı madde olarak kabul
edilmiştir.
� Çerçeve 26’ncı maddede yapılan değişiklikle, tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu

kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara, ilgili kurumun döner sermayesinden, döner
sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden asgari ücretin brüt tutarında ödeme yapılması
hususu 1219 sayılı Kanunun Ek 14’üncü maddesi ile düzenlendiğinden, aynı konuyu düzenleyen 209
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sayılı Kanundaki hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır. Bunun yanı sıra, eğitim ve araştırma
hastaneleri ve üniversitelerle birlikte kullanımdaki hastanelerde çalışan profesör ve doçent unvanını
taşıyan tabipler ile eğitim görevlilerinin kurumsal sözleşme ile özel hastanelerde ve vakıf üniversitesi
hastanelerinde çalışmasının usul ve esasları düzenlenmektedir. Değiştirilen madde metni, kanun
yazım tekniğine uygunluğu sağlamak amacıyla, redaksiyon yetkisi kapsamında, iki madde biçiminde
yapılandırılarak 37’nci ve 38’inci maddeler olarak madde metnine işlenmiştir.
� Çerçeve 27’nci madde, 39’uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
� Çerçeve 28’inci madde, 40’ıncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.
� Çerçeve 29’uncu madde, 41’inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
� Çerçeve 30’uncu madde, 42’nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
� Çerçeve 30’uncu maddeden sonra yeni ihdas edilen ve 43’üncü madde olarak metne işlenen

madde ile; devlet hizmeti yükümlülüğünü beşinci ve altıncı grup il ve ilçe merkezlerine bağlı yerleşim
yerleri ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek il merkezlerinde ve il merkezlerine bağlı yerleşim
yerlerinde ifa eden tabiplerin, kura sonucu tekrar devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında bu yerlere
atanmasının özellikle mazereti olmayan tabipler açısından adaletsizliğe neden olduğu düşüncesinden
yola çıkılarak bunu gidermek amacıyla, belirtilen yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine
getirenlerin, tekrar devlet hizmeti yükümlüsü olmaları hâlinde istekleri dışında bu yerlere
atanamamaları öngörülmektedir.
� Çerçeve 31’inci madde, 44’üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
� Çerçeve 32’nci madde, 45’inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
� Çerçeve 33’üncü maddede yapılan değişiklikle, 3359 sayılı Kanun’da yapılması öngörülen

değişiklikler ile ilgili hukuksal ifade düzeltmeleri yapılmakta ve söz konusu Kanun’a eklenen ek
13’üncü madde ile ilkyardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için katılımcılardan alınacak
sınav ücreti ile sınavlarda görev alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretlerin her yıl Sağlık
Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmaktadır. Madde, redaksiyon yetkisi kapsamında, kanun
yazım tekniğine uygunluk sağlamak amacı doğrultusunda üç madde biçiminde yapılandırılarak
46’ncı, 47’nci ve 48’inci maddeler olarak metne işlenmiştir.
� Çerçeve 34’üncü madde ile 3359 sayılı Kanun’a eklenmesi öngörülen geçici 9’uncu

maddede yapılan değişiklikle, 1.1.2013 tarihinden önce yurt dışında meslekî faaliyette bulunmakta
olan tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların ve maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayanların Devlet hizmeti yükümlüğünden muaf
tutulması için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye dönme ve en
az üç yıl süreyle Türkiye’de meslek icrasında bulunma şartı getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yurt
dışında meslekî faaliyette bulunmakta olanlar için, “iki yıl süre ile faaliyette bulunmuş olma” şartı
kaldırılmaktadır. Bu arada, “yurt dışında meslekî faaliyette bulunma” şartı için maddenin yürürlüğe
girdiği tarihin belirlenmesi kötüye kullanımlara yol açabileceğinden, bu tarih de 01.01.2013 olarak
değiştirilmektedir. Madde, redaksiyon yetkisi kapsamında, kanun yazım tekniğine uygunluk sağlamak
amacıyla iki madde biçiminde yapılandırılarak 49’uncu ve 50’nci maddeler olarak metne işlenmiştir.
� Çerçeve 35’inci madde 51’inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
� Çerçeve 36’ncı madde 52’nci madde olarak kabul edilmiş olup maddede yapılan değişiklikle

aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında, ayda
asgari 16 saat nöbet tutma zorunluluğu getirilmektedir.
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� Çerçeve 37’nci madde 53’üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

� Çerçeve 38’inci madde 54’üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

� Çerçeve 39’uncu madde 55’inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

� Çerçeve 40’ıncı madde 56’ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 45 inci maddesi uyarınca, Kanun Tasarısı’nın Genel
Kuruldaki görüşmeleri sırasında Komisyonumuzu temsile yetkili olmak üzere özel sözcü olarak
Diyarbakır Milletvekili Mehmet Süleyman HAMZAOĞULLARI ile Uşak Milletvekili İsmail
GÜNEŞ seçilmiştir.   

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Üye
Necdet Ünüvar Türkan Dağoğlu Salih Fırat

Adana İstanbul Adıyaman
Üye Üye Üye

Mehmet Süleyman Hamzaoğulları Ülker Can Ruhsar Demirel
Diyarbakır Eskişehir Eskişehir

(Bu raporun özel sözcüsü) (İmzada bulunamadı,
muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye
Mehmet Domaç Kadir Gökmen Öğüt Özgür Özel

İstanbul İstanbul Manisa
(Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye Üye

Muzaffer Yurttaş Ali Öz Aytuğ Atıcı
Manisa Mersin Mersin

(Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim vardır)
Üye Üye Üye

Nurettin Demir Mehmet Emin Dindar İsmail Güneş
Muğla Şırnak Uşak

(Muhalefet şerhim vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)
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KARŞI GÖRÜŞ YAZISI

480 sýra sayýlý Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararname Ýle Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý eksiklikleri
görülerek Meclis gündeminden geri çekilmiþ ve Komisyonumuzun gündemine ikinci kez getirilmiþtir.

25.06.2013 tarihinde Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu gündemine getirilen
Tasarýnýn görüþmeleri, Saðlýk Bakanýnýn diðer randevularý gerekçe gösterilerek iki güne sýkýþtýrýlmýþtý.
Böylece saðlýklý ve kanýta dayalý deðerlendirme yapýlamadan, kanun yapma ciddiyeti ve ilgili
taraflarýn beklentileri karþýlanmadan hazýrlanan Tasarý yeniden gündemimize getirilmiþtir.

Dünya Bankasý Projesi Saðlýkta Dönüþüm Programý ve olaðanüstü dönemlerin hukuku ile
getirilen 663 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname, saðlýk sistemimizdeki bütün kötülüklerin anasýdýr.
Nitekim 663 sayýlý KHK, henüz iki yýllýk olmasýna raðmen deðiþtirilmeyen yaný nerede ise
kalmamýþtýr.

Hükümetin yapboz oyununa çevirdiði kanun yapma ciddiyetsizliði bu Tasarý ile bir üst kademeye
çýkarýlmýþtýr. Böylece AKP bazý küçük kesimlerin çýkarlarýný korumak için kanun yapma dönemini
açmýþtır.

Tasarýda, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiði bazý kanun maddelerinin, Anayasa dolanýlarak
yeniden getirilmeye çalýþýldýðý görülmektedir. Anayasamýzýn öngördüðü ve imzaladýðýmýz baðlayýcý
uluslararasý sözleþmeler uyarýnca korunmasý gereken kiþi hak ve özgürlüklerini sýnýrlayýcý, ihlal edici
birçok düzenleme yeniden getirilmeye çalýþýlmaktadýr.

Özetle Tasarý;

• Özel saðlýk hizmetleri sunan/satan sermayenin çýkarlarýný gözetmektedir.

• Küçük bazý grupların beklentilerini karþýlayacak þekilde düzenlenmiþtir.

• Halktan her kesimin eþit þekilde saðlýða eriþimini engelleyecek niteliktedir.

• Hekimlik sanatýný özgürce yerine getirmek isteyen hekimleri, suçlu göstermek üzerine
kurgulanmýþtýr.

• Ýnsan hak ve özgürlüklerini yok saymaktadýr.

• Nitelikli saðlýk hizmetinin parasýz alýnmasýnýn önünü tamamen kapatmýþtýr.

Kamuoyuna “tam gün” olarak tanýtýlan 480 Sýra Sayýlý Kanun Tasarýsý sahtedir ve tam gün
çalýþma ile alakasý yoktur. Tam gün çalýþma hekimlerin bir kýsmýna uygulanýrken, bir kýsmýna
uygulanmamýþtýr. Yani birçok alanda olduðu gibi ayrýmcýdýr. CHP’nin, halkýn çýkarlarýna uygun ve
çalýþanlarý koruyan 2/159 Esas Numaralý Tam Gün Kanun Teklifi bir kez daha yok sayýlmýþtýr.

Tasarýnýn yeni halinde de Bakanlýk, “kiþilerin mahrem bilgilerini toplamaya ve satmaya
kararlýyým” demektedir. Kiþisel verilerin toplanmasý iþlenmesi, paylaþýlmasý/satýlmasý konusuna temel
oluþturan yasa maddesini Anayasa Mahkemesi iptal etmiþtir. Kiþilerin hekimleri ile paylaþtýklarý
mahrem bilgilerinin üçüncü kiþilerin denetiminde olmasý birçok yönden sakýncalýdýr. CHP grubu
olarak bu uygulamaya birçok sebepten karþýyýz. Bireyin mahrem bilgilerinin Anayasa dolanýlarak,
kelime oyunlarý ve zorla, hekimlere toplatýlarak, saðlýk tüccarlarýnýn kullanýmýna sunulmasýna
tamamen karþýyýz.

Temel gerekçelerimiz þunlardýr;
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• Bireyin; dini, evliliði, cinsel hayatý, ne içtiði ve içmediði, ruh dünyasýnda neler yaþadýðý, ruh
dünyasýnda neler düþündüðü, babasýnýn kim olduðu bilgilerinin, izni olmadan üçüncü kiþilerin
denetiminde olacak þekilde kayda geçirilmesi bireyin evrensel hak ve özgürlüklerine aykýrýdýr.

• Devletin halen, kiþisel verileri korumaya alan ve veriler için bireyin iznini zorunlu kýlan bir
“kiþisel bilgilerin koruma kanunu” yoktur.

• Teknolojinin geliþimindeki ve kullanýmýndaki baþ döndürücü hýz sayýsal/dijital verilerin
korunmasýný nerede ise imkânsýz kýlmaktadýr. Yakýn geçmiþimizde birçok siyasi dava ve olaylarda
sayýsal/dijital þekilde bulunan/depolanan verilerin nasýl dünya kamuoyuna yayýldýðý bilinmektedir. Bu
örnekler sadece ülkemizde deðil dünyanýn her tarafýnda görülmektedir. Sayýsal verilerin saklanmasý
depolanmasý konusunda kullandýðýmýz teknolojiler denetimimizde deðildir. Bu konuda dýþa
baðýmlýyýz ve dolayýsý ile teknoloji üretenlere karþý savunmasýz durumdayýz.

• Saðlýk Bakanlýðý, yakýn geçmiþte aile hekimliði bilgi sistemindeki bilgilerin nasýl ve kimler
tarafýndan, ne için, kimlere sýzdýrýldýðýný/aktarýldýðýný halen açýklayamamýþtýr. Bir müdürü görevden
alarak olayýn üzerini karartmýþtýr. Bu durum halkýmýzýn baþýna neler gelebileceðini gösteren basit bir
örnektir.

• Hekimlik sadece bir meslek, bir hizmet alaný deðildir, ayný zamanda bir sanattýr. Bu sanat icra
edilirken, insanlýk tarihinden süzülerek gelen tarihsel birikim ahlak ve deneyim, hastanýn verdiði
bilgileri her ne sebeple olursa olsun bir baþkasý ile paylaþmayý imkânsýz kýlmaktadýr. Günümüzün
iktidarlarý tarafýndan ihtiyaçmýþ gibi gösterilen bilgi paylaþýmý talebi, siyasi tarihte çok defa denenmiþ
ancak zorla veya hileyle temin edilmesinin bir insanlýk suçu olduðu sonucuna varýlmýþtýr.

• Kiþisel mahrem verilerin paylaþýlacaðý sanýsý bile hastanýn hekimine bilgi aktarmasýný
sýnýrlayacaktýr. Bu durum hekimin hata yapmasýný getirecek ve hastanýn alacaðý hizmeti
engelleyecektir. Engellemenin bedeli bazen hayatýn kaybý olacaktýr.

• AKP’nin mahrem bilgileri toplama, depolama, paylaþma/satma konusunda ýsrarcý olmasý elde
satacak fiziki mal olmayýnca “satma fikrinin” nerelere gidebileceðini topluma göstermektedir.

• Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn son aþamalarýndan “tamamlayýcý saðlýk sigortasýnýn” devreye
sokulmasý, kiþisel bilgilerin paylaþýlmasý/satýlmasý için neden ýsrar edildiðini göstermektedir.
Ýnsanlarýn saðlýk bilgileri ve özel durumlarý satýlabilir bilgi/mal olarak deðer kazanmýþtýr.

• Bilgi paylaþýmý konusunda “Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kiþiler, kendilerine
baþvuranlarýn dini, nesebi, alýþkanlýklarý, gebeliði, hastalýklarý, hastalýðýn hikâyesi gibi kiþisel
bilgiler olarak nitelenebilecek her türlü kiþisel bilgi hariç” seklindeki deðiþiklik önergemizin
reddedilmesi, yukarýda sayýlan kaygýlarýmýzýn tamamýný haklý çýkarmaya yetmiþtir.

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiði bu maddeyi yeniden getirmeye çalýþmak, ýsrar etmek her
þeyin satýlmak istendiðinin açýk bir göstergesidir.

Uygulanmakta olan ekonomik modelin sonucunda, toplumun birikmiþ deðerlerini satmanýn,
sonu olmayan bir yol olduðu açýkça otaya çýkmýþtýr. AKP’nin, insanýn mahremiyetini bile satmaya
kalkan ticari anlayýþýna sonuna kadar karþý olmak erdemli insan olmanýn gereðidir.

Hükümet her yerde ve her þeye raðmen “benim bürokratým ve diðerleri” anlayýþýný sergilemeye
yasa koyarak devam etmektedir. AKP iktidarý “benim memurum” “benim valim” anlayýþýný, “benim
üniversitem” ve “benim profesörüm” anlayýþýna taþýma giriþimini pervasýzca uygulamaktadýr.
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AKP Hükümetinin “benim profesörüm” dediði insanlar, bir dönem “jet profesör” olarak
anýlmýþlardýr. Olaðan yolla akademik yükselmeyi baþaramayanlar, adeta “bürokratik tetikçiliðin
hediyesi/bedeli” olarak hiç ders vermeden, araþtýrma yapmadan, bilimin gerektirdiði hiçbir þeyi
yapmadan “bürokratik tetikçilik iþi” yaparken profesör yapýlmaya çalýþýlmaktadýr. Bu uygulama
bürokrasi içerisinde liyakatle yükselmeyi bekleyenler arasýnda tepkilere ve ayrýmcýlýklara sebep
olmuþtur. Bu özelliklerinden dolayý da bazý profesörlerin “yükseköðretim kurumları dýþýnda geçen
sürenin, yükseköðretim kurumunda geçirilmiþ sayýlmasý” ahlak sýnýrlarýný zorlayan bir uygulama
olacaktýr.

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiði, saðlýk personelinin ikamet etme özgürlüðünü sýnýrlayan
yasa Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Anayasa dolanýlarak yeniden getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Bakanlýk,
saðlýk çalýþanlarýnýn saðlýklý ve huzur içinde hizmet etmesini engelleyecek þekilde, oturacaðý yeri
bile dikte ettirmeye çalýþarak, taciz etmeye devam etmektedir. Bakanlýk saðlýk çalýþanlarýnýn da insan
olduðunu dinlenmesi gerektiðini, yorgunluðun bedelinin insan hayatýna mal olduðunu anlamazdan
gelmektedir. Ýktidarýn çalýþanlara raðmen uygulamaya çalýþtýðý saðlýk sistemi 10 yýlda dikiþ
tutmamýþtýr. Yasalarýn deðiþtirilme hýzý ile de bu anlaþýlmaktadýr. Çalýþanlara belli bir yerde ikameti
zorunlu kýlan insan haklarýna aykýrý uygulama Anayasa Mahkemesinden dönmüþtür. Bakanlýk, saðlýk
çalýþanlarýný ve aðýrlýklý olarak hekimleri ilgilendiren icapçýlarýn yerleþme özgürlüðünü kýsýtlamak
için, yönetmeliklerle baskýcý tutumunu devam ettirmeyi hedeflemektedir.

Saðlýk Bakanlýðýna yapýlacak kayýt ve bildirimlerden alýnacak ücret tavaný iþlem ücreti olmaktan
çýkmýþ kazanç yolu haline getirilmiþ ve amacýndan uzaklaþýlmýþtýr. Bu ve benzer ödemeler vatandaþýn
cebinden çýkacaktýr. Yapýsý gereði kazancýný artýrmak isteyen iþletme bu yüksek bedelleri vatandaþa
yansýtacaktýr.

Artýrýldýðý iddia edilen nöbet ücretleri sadece rakamsal oyundur. Çünkü gece veya tatil günü
acile gelip kalp ameliyatý yapan bir kalp damar cerrahýnýn saatlik ücreti 7 lira civarýndadýr. Bu rakam
yüzde yüz artýrýlsa bile hekimin emeðini karþýlamaktan uzaktýr. Ayrýca bu nöbet ücreti emekliliðe
yansýtýlmamaktadýr. Bugün emekli uzman bir hekim maaþý yaklaþýk 1800 Lira civarýndadýr.
Hükümetin bir an önce yapmasý gereken iþ, emekliliðe yansýyan temel ücretleri artýrmaktýr.

Bu tasarý, 657 sayýlý kanuna baðlý çalýþan memurlarýn mesleki faaliyet yolu ile ticaret yapmalarýný
(muayenehane açma) engelleyerek “sahte tam gün”, “adamýna göre tam gün” uygulamasýný
getirmiþtir. Hükümet “Kurumundan izin almak kaydýyla yapýlan insani ve sosyal amaçlý gönüllü
çalýþmalar tam gün yasaklamasýnýn dýþýndadýr.” diyerek tam gün konusunda ikiyüzlü, aldatýcý
politikalarýna devam etmektedir. Buradaki “sosyal amaçlý gönüllü çalýþmalar” la tam gün çalýþma
delinmekte, hekimlere amirlerden baský veya imtiyaz kapýsý açýlmaktadýr. Bununla birlikte bu tasarý
muðlak ve her yola çekilebilecek suiistimal yollarýný açýk býrakmaktadýr. Ayrýca insani ve sosyal
amaçlý gönüllü çalýþmalar, 657 sayýlý kanuna baðlý olarak çalýþanlar dýþýnda 2547 sayýlý kanuna göre
çalýþan üniversite elemanlarýna ve Türk Silahlý Kuvvetleri çalýþanlarýna yasaktýr. Ýnsani, vicdani,
gönüllü mesleki çalýþmalar bir kesime serbest bir kesime yasaktýr. Hükümet bu ayrýmcýlýðý izah
edememiþtir.

Anılan sahte “tam gün” uygulamasý ayrýmcýdýr. Çünkü:
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Üniversitelerin týp fakültesi ile diþ hekimliði fakültelerinde çalýþan doçent ve profesörlerin %50
sinin özel hastanelerde çalýþmasýnýn yolunu açmýþtýr. Tasarýnýn TBMM gündeminden çekilen ilk
halinde bu oran %5 idi. Hükümet, özel hastanelerin kalifiye öðretim üyesi ihtiyacýný kamunun
ihtiyacýnýn önünde görmüþtür. %50 oraný üniversitelerde çatýþmalara, kayýrmalara sebep olacak
yapýdadýr. Ayrýca özel hastanelerdeki yüksek fark ücretlerini ödeyemeyen vatandaþlarýn nitelikli
öðretim üyelerine ulaþýmý engellenmiþtir. Çünkü dýþarýda çalýþacak özellikli hocalar isteseler de kendi
hastanelerinde mesai sonrasý çalýþamayacaktýr.

Bu yasa tasarýsý ayrýmcýdýr çünkü Gülhane Askeri Týp Akademisindeki öðretim üyelerinin özel
hastanelerde çalýþmalarýný engellemektedir. Ayrýca bu yasa tasarýsý ile Saðlýk Bakanlýðý’nýn eðitim
araþtýrma hastanelerindeki doçent ve profesörlerin özel hastanelerde çalýþabilmeleri Bakanlar
Kurulunun yetkisine býrakýlmýþtýr. Hükümet, “istediðime özel hastanede çalýþma izni veririm,
istemediðime vermem” demektedir.

Bu yasa tasarýsý, özel muayenehanesi olan doçent ve profesörlerin üniversitelerde ve Gülhane
Askeri Týp Akademisinde kýsmi çalýþmasýna izin vermektedir. Bu uygulama çalýþma barýþýný
bozacaktýr. Özel muayenehanesi olan imtiyazlý bir grup doktorun üniversite hastanelerine gelerek
“keyfi iþler” yapmasýna zemin hazýrlanmaktadýr Dýþardaki hoca üniversite hastanesine gelerek
kurumu istediði gibi kullanabilecektir. Ancak bu doktorlarýn tedavi ettikleri hastanýn kimler tarafýndan
nasýl izleneceði ve bu konuda ortaya çýkacak adli, ahlaki ve idari problemler yok sayýlmýþtýr. “Benim
adamým dýþarýda çalýþsýn gerisi önemli deðil” anlayýþý tehlikelidir, bedeli insan hayatýdýr.

Getirilen tam gün ile maaþlarý düþük kalan ve para kazanmak isteyen doçent ve profesörlere
üniversiteler, “mesai sonrasý çalýþýn yarý yarýya paylaþalým” demektedir. Bu þekilde yapýlacak iþ ve
iþlemler hocanýn eðitim öðretim faaliyetlerini aksatacak, ertesi gün yorgun þekilde çalýþmasýna sebep
olacaktýr. Bu uygulama “hoca farký” denilen uygulamanýn geri getirilmesidir.

Bu tasarý ile saðlýkçý olmayan asker ve polislere acil týbbi MÜDAHALE yetkisi (ilk yardým
deðil) verilmektedir. TSK’nýn muharip unsurlarý ve Emniyet Genel Müdürlüðü Özel Harekât Dairesi
Baþkanlýðýnýn MERKEZ ve taþra teþkilatý personeline verilmek istenen bu yetki çeliþkilerle doludur.
Konu acil durumlarla ilgili ise neden merkez teþkilatý da dâhil edilmiþtir? Çeliþkiler ve gerekçeler
düzelse bile bu madde, Türkiye’de adli, ahlaki ve hukuksal çok sayýda sorunun kaynaðý olacaktýr. Týp
tarihi ve birikimi bu yetkinin verilmesine engel olacaktýr. Saðlýk Bakanlýðý yetkiye gerekçe olabilecek
rakam veya herhangi bir istatistik verememektedir. Sadece bazý silahlý harekâtlarda kayýplar
olabileceði hesabý ile insan bedeni üzerinde deðiþiklik yapma yetkisi olan MÜDAHALE yetkisi
saðlýkçý olmayanlara verilemez. Hatalý gereksiz yapýlan müdahalelerle oluþacak kayýplarýn sorumlusu
kim olacaktýr? Ardýndan þu soru gelebilir; her yýl karayollarýnda ölen binlerce vatandaþý gerekçe
göstererek otobüs þoförlerine “acil týbbi müdahale” yetkisi verilmeli mi? Çünkü þoförlerde ehliyet
alýrken ilk yardým kursu almaktadýr. Böyle bir yetki kabul edilemez.

Ýþ cinayetlerinde dünyada ilk sýralarda yer alan ülkemizde iþyeri hekimliði, dolayýsý ile iþ saðlýðý
ve güvenliði kavramý çok önemlidir. Ýþ yerlerinde yasa daha yeni uygulanmaya baþlanmýþken
sulandýrmaya çalýþmak iþyeri cinayetlerine davetiye çýkarmaktýr. Hükümet bu konuda da tam gün
uygulamasýný delerek her kurumda çalýþan hekime ayda 30 saat iþyerlerinde çalýþma izni getirmiþtir.
Bu da þunu gösteriyor ki 11 yýlda Hükümet hiçbir alanda planlama yapamamýþtýr, günü kurtarmaya
çalýþmaktadýr.
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Hemþireliði, ebeliði lisans seviyesine yükseltmesi gereken hükümet yeni tanýmlar getirerek
yardýmcý saðlýk personeli kavramýnda kargaþa zemini hazýrlamýþtýr. Hesapsýz yapýlan deðiþiklikler
sonrasý çýð gibi artan özel saðlýk meslek lisesi sorununu yeni meslekler icat ederek çözme yoluna
girmek sadece istismardýr. Hemþire yardýmcýlýðý ve ebe yardýmcýlýðý yerine teklif ettiðimiz ve tanýmda
geçen ortak “saðlýk teknisyenliði” tanýmýnýn kabul edilmemesi büyük karýþýklýklara sebep olacaktýr.
Hemþirelik mesleðinin yapýlan stajlarla beraber 16-17 yaþlarýndaki çocuklara yaptýrýlmasý, çocuklarýn
ruh saðlýklarýna zarar verecek niteliktedir. Bu özelliði ile çocuk haklarýna da aykýrýdýr. Ayrýca insan
saðlýðýnýn çocuk yaþtaki hemþireye emanet edilmesi hem hasta aleyhine risk hem de çalýþana þiddeti
artýrma potansiyeli taþýmaktadýr.

Aile hekimlerine yasa zoru ile getirilmek istenen tanýmadýklarý hastanelerde nöbet ve uzaktan
eðitimle uzmanlýk kazandýrma; soruna sorun eklemekten baþka bir þey deðildir. 11 yýldýr saðlýkta
dönüþüm diyen hükümet aile hekimi uzmanýný neden yetiþtiremediðini açýklayamamýþtýr. Doðru
planlama ve kadro verilerek 11 yýlda binlerce aile hekimliði uzmaný yetiþtirilmiþ olacaktý. Ancak
hükümet planlama ve eðitim yapmak yerine uluslararasý sermayenin istediði özelleþtirme, kiralama
ve saðlýk giderlerini artýrmanýn derdine düþmüþtür. Ayný þekilde 11 yýlda acil týp uzmaný
yetiþtirememiþ dolayýsý ile hekim iþgücü planlamasý yapmamýþtýr. Þimdi hükümet bu hesapsýzlýðýnýn
bedelini aile hekimliði görevini yürüten ve saðlýk sistemimizin temel üyeleri pratisyen hekimlere
yüklemeye çalýþmaktadýr. Aile hekimliði uzmanlýk eðitimini uzaktan yapanlarý zorunlu hizmetten
muaf tutmak, aile hekimliði uzmanlýk eðitimini örgün þekilde yapanlarý zorunlu hizmete göndermek
ayrýmcýlýktýr. Anayasanýn eþitlik ilkesine de aykýrýdýr.

Her biri birer saðlýk emekçisi olan eczacýlarýn sorunlarý bugün hala devam etmektedir.
Bakanlýklarýn ve kurumlarýn rakamlarý da eczacýlarýn 1/3 inin gizli iflas durumunda olduðunu diðer
1/3’lik kýsmýn ise ekonomik sürdürebilirliðin sýkýntýda olduðunu göstermektedir.

Sağlık alanında önemli değişiklikler yapan bu tasarıda aslında ilaç fiyat düşüşlerinin eczacılara
birer nimet olarak gösterildiği oldukça sorunlu olan geçmiş dönem anlayışlarının hala devam ettiğini
ortaya koymaktadır. Çünkü, eczacılar hala kamu kurum iskonto zararı ödemektedir ve ekonomik
sorunları henüz çözüme kavuşmuş durumda değildir.

Sağlık Bakanlığının 2013 yılı Bütçe Sunumunda da ifade edildiği gibi “2004-2012 yılları
arasında: Referans fiyat uygulaması ile ilaç fiyatları %80’e varan oranlarda düşürülmüştür. Bu
ifadenin sonuçları doğrudur, ancak ilaç fiyat düşüşlerinin AKP iktidarının bir başarısı gibi
gösterilmesi doğru değildir. Çünkü son 10 yılda bütün dünyada bir dönüşüm yaşanmaktadır.
Yadsınamaz bir gerçeklik olarak tüm sanayi ürünlerinde olduğu gibi bir sanayi ürünü olarak ilaç da
yaşlandıkça ucuzlamaktadır. Yaşanan ilaç fiyat düşüşlerinin bir diğer sebebi de tüm ülkelerde
kullanılan referans fiyat sistemidir ve diğer ülkelerdeki fiyatları referans alan ülkelerin tamamında
domino etkisi ile fiyatlar hızla düşmektedir.

Tüm dünyada ve ülkemizde uygulanan referans fiyat sistemi ve piyasada bulunan pek çok ilacın
zamanla patent koruması dışına çıkarak eşdeğerlerinin üretilmesi ilaç fiyatlarında düşüşleri beraberinde
getirmekte bu durum da eczane stoklarına yüksek fiyatla girmiş olan ilaçların düşük fiyattan geri
ödenmesine, dolayısıyla eczanelerde stok zararının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 2004-2011
yılları arasında ilaç fiyatları tam 250 kez düşmüştür. Tüketilen ilaç kutu sayısı yüzde 149 artmış buna
karşın kamu harcamalarındaki artış yüzde 19 olarak gerçekleşmiştir. Aradaki yüzde 130’luk fark sadece
ilaç fiyat düşüşlerinden değil, eczacının emeğinden, hastanın cebinden karşılanmaktadır. Yıllardır
kronikleşmiş olan bu soruna Sağlık Bakanlığı tarafından İlaç Fiyat Kararnamesinde, Kasım 2011’de
yapılan değişiklikle çözüm getirilmeye çalışılmış ise de ilaç sanayi tarafından eczanelerdeki stok
zararları karşılanmamaktadır.
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İlaç sanayinin kamuya yapmayı taahhüt ettiği Kamu Kurum İskontoları mevcut sistemde
eczaneler aracılığıyla devlete aktarılmaktadır. Tarafları ilaç sanayi ve kamu temsilcileri olan ve
eczacıların hiçbir şekilde taraf ya da sorumlu olmadıkları Global Bütçe anlaşması gereği kamunun
alacağı indirim Provizyon sistemi üzerinden eczacıdan alınmakta, ancak ilaç sanayi bu iskontoyu
eczanelere haksız bir biçimde eksik olarak ödemekte ve 341 kalem ilaçta bu farkı eczacıdan
kesmektedir. Bu durum Kamu Kurum iskontosu Taşıma Zararı olarak ifade edilmektedir. Bu durum
ise kamunun talep ettiği yeni iskontolarda mutabakatı olmadığını belirten ilaç sanayinin vermediği
iskontoların yarattığı zarar ile birlikte taşınamaz bir yük olarak eczaneleri iflasa sürüklemektedir.

Dolayısıyla, ilaç fiyatlarını kontrol altına almak ve kamu ilaç harcamalarında tasarruf yapmak
amacıyla 2004 yılında yürürlüğe konulan, kısaca İlaç Fiyat Kararnamesi olarak adlandırılan Beşeri
İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar sonrasında ilaç fiyatlarında yaşanan düşüşler ve kamu
kurum iskontoları nedeniyle eczanelerin ekonomik olarak büyük çapta erime yaşamasına sebep
olmuştur. Eczane ekonomisinin ilaç fiyatları ile doğrudan ilişkisi nedeniyle ciroya bağlı karlılığı bu
düşüşlerden gün geçtikçe daha çok etkilenmeye başlamıştır.

Eczacı, sağlık sistemi ve sosyal güvenlik finansmanının yeniden yapılandırılmasına dönük
düzenlemeler çerçevesinde ilaç firmaları ile kamu arasında yaşanan sorunların kurbanı olmaktadır.
Eczacı camiası tarafından “Cuma düşüşleri” olarak adlandırılan ilaç fiyat indirimleri artık rutinleşmiş;
her liste yayınlandığında fiyatı düşen ilaçların farkları eczanenin zarar hanesine eklenerek öz
sermayesini tüketir hale gelmiştir. Süreç içerisinde ilaç fiyat düşüşlerinin ve kamu kurum
iskontolarındaki artışların süreklilik kazanması eczane stok zararlarını yakıcı ve yapısal bir soruna
dönüştürmüştür. 2010 Yılı Stok Zararı 88 Milyon TL; 2011 Yılı Stok Zararı ise 129 Milyon TL
zarar olarak gerçekleşmiştir.

İlaç fiyatları ile ilgili düzenlemelerin aslî muhatabı konumunda bulunan ve stok zararlarını
karşılaması gereken ilaç firmaları da stok zararlarının telafisi için yürürlüğe konulan düzenlemeler
yaptırım gücünden yoksun olduğu eczacıların stok zararlarını karşılamamaktadır. 10 Kasım 2011
tarihli Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’da ve
14 Nisan 2012 tarihli Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ’de “...eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından eczane
depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir.” denilmesine rağmen ilaç firmaları ödeme
yükümlülüklerini yerine getirmemiş, İlaç Fiyat Kararnamesi’ne dava açarak konuyu yargı sürecine
taşımışlardır. Eczacılar da bireysel olarak stok zararlarının karşılanması için ilaç firmalarına ve
depolara karşı dava açmışlardır.

Beşinci ve altıncı grup il ve ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde devlet hizmeti
yükümlülüğünün tekrarını engelleyen yasa maddesi yetersizdir. Zorunlu hizmet tamamen kaldırılmalıdır.
İnsanca hak ve özgürlüklere saygılı şekilde özendirici yöntemler ile hekim dağılımı eşit şekilde
sağlanabilir.

Hükümet sağlık tesislerini denetliyorum ve ruhsatlandırıyorum maskesi ile hekimlerin ve
diğer sağlık çalışanlarının, dar günlerde halkın yanında ve hizmetinde olmalarını engellemeye
çalışmaktadır. Bu madde ile “hekimliğin suç sayılması”nın önü açılmış olmaktadır. Evrensel
hekimlik mesleğinin gereği olarak bu uygulamayı her türlü tanımadığımızı da bildirmek isteriz.
Nitekim Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, İnsan Hakları İçin Hekimler
Örgütü, İngiliz ve Alman Tabip Birlikleri tarafından Sağlık Bakanı’na hitaben yazılan, kamuoyuna
açık mektupta benzer kaygılar dile getirilmiştir.
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Hükümet hekim ihtiyacını bahane ederek mecburi hizmetten muaf, mutlu bir azınlık
yaratmaktadır. Bu ülkenin her köşesinde mecburi hizmete en az bir kez tâbi tutulan hekimlere ve
bitirsin diye gözünün içine bakan ailelerine hakaret edercesine, zorunlu hizmetten kaçıp yurtdışına
çıkanlara ayrıcalık tanınmaktadır. Ne Anayasa ne de herhangi bir adalet anlayışı ile bu düzenlemeyi
mazur gösterecek bir gerekçe bulunamaz.

Mecburi hizmetten muafiyet için altı ay müracaat süresi, konuyu Anayasa Mahkemesinin
denetiminden kaçırmaya yönelik olduğunu göstermektedir.

Bazı doktorların mecburi hizmetten muaf tutulmaları her türlü hukuka ve ahlaka aykırıdır. Ayrıca
Bakanlık ihtiyaç amacıyla bu yola gittiğini söylemesine rağmen kaç hekimin affedileceğinin sayısını
bilmemektedir. Bilinmeyen sayının hangi yaraya merhem olacağı da belli değildir. Buna karşılık zorunlu
hizmet yapan on binlerce hekimin devletine olan saygısında zedelenme olacaktır. Bu şekilde
kayırılan/affedilen hekimlere özel hastanelerde ek kadro hakkı verilmesi adaletsizliği katmerleştirmektedir.

Rant aktarmanın kiralama yolu ile yapılacağı bu Tasarıda da ilan edilmektedir. Maliye
Bakanının “ülkede özelleştirilecek/satacak fazla bir şey kalmadı” ifadesi ile anlamını bulan kiralama
işleri, bu Tasarıda da kendini göstermiştir. Sağlık Bakanlığı yatırım yapamadığını itiraf etmiş, hizmet
binaları da dâhil birçok hizmeti kiralama yolu ile yapmaya başlamıştır. Tasarıda gemi hastane ve yüksek
maliyetli tıbbi cihazların 15 yıla kadar kiralanabilecekleri öngörülmektedir. Tasarıda, depremlerde
kullanılacağı varsayılan gemi hastaneleri kira maliyetinin ne olduğu, işletme masraflarının ne olacağı,
deprem afeti dışında ne yapacağı gerekçelendirilmemiştir. Komisyonda iki kez yapılan çalışmalarda
akılcı, bilimsel açıklama yapılamamıştır. Depremde yıkılmayacak hastane yapmak varken tüccar
Hükümet, müflis tüccarlar gibi etrafa caka satarak günü kurtarmaya çalışmaktadır. Gemi hastane kiraları
ve işletme giderlerine harcanacak paralar ile Türkiye, bölgelere ayrılarak her türlü afete dayanıklı
hastaneler kurabilecek güçtedir. Sağlık hizmeti, ticaret amacından kurtarılıp hizmet verme zihniyetine
evrilirse, halkımız Anayasal hakkı olan sağlık hizmetine erişebilecektir.

Bu Kanun Tasarısının da diğer birçok kanunda olduğu gibi AKP hükümetlerinin daha önce çıkardığı
kanunları düzeltme kanunu olduğu anlaşılmıştır. Düzeltme kanunu bile yeni bir düzeltme kanununa daha
zemin hazırlamıştır. Çünkü AKP iktidarı, “ben bilirim” anlayışının ürünü hatalı kanun çıkarmalardan
gerekli dersi alamamış ve Tasarıyı ikinci kez hızlıca komisyondan geçirmiştir.

TBMM’nin 24. yasama döneminde 1 Mart 2013 tarihine kadar 1,5 yıllık sürede kabul edilen ve
aynı dönemde değişikliğe uğrayan 14 kod kanun ile kanun hükmünde kararname bulunmaktadır.
TBMM Başkanlığının verdiği bu bilgi bize, “düzeltme kanunu kısır döngüsü” içinde, AKP’nin Meclisi
yani yasama organını meşgul ettiğini göstermektedir. Komisyonda tartışılan Tasarı, kamuoyunda “tam
gün” olarak bilinen düzenlemeleri içermektedir. AKP iktidara geleli beri uygulamaya çalıştığı tam gün
uygulaması gerçek anlamda bir tam gün uygulaması değil, “sahte veya fason bir tam gün” yasasıdır.
Bu yüzden ya Anayasa Mahkemesinden dönmekte ya da uygulanamamaktadır. 10 yıldır sayısız
değişiklik yapılmasına rağmen “sahte tam gün” hukukta da toplumda da yerini bulamamıştır.

ÖZETLE BU TASARI;

1. Hukuksuzdur.

2. Adil değildir.

3. Ağırlıklı olarak Anayasa aykırılığı tescillidir.

4. AKP’nin 10 yıldır, vatandaşın ve sağlık çalışanlarının önüne Anayasaya uygun ve halkın
sağlık hakkını koruyan çalışanları da gözeten bir tam gün yasası getiremediğini göstermiştir.
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5. Bireylerin evrensel insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmekte Hükümetin ısrarcı olduğunu
göstermiştir.
6. Sağlık çalışanlarının, fazla mesai yapmadan ve vatandaştan para almadan sağlık hizmeti
sunmak istediğini görmezden geldiğini göstermiştir.
7. Sağlık çalışanları emekliliklerinde insanca yaşamın ve eğitimlerinin gereği bir emeklilik
maaşı almak istediklerini görmediğinden, hayal kırıklığıdır.
8. Tıp eğitimi ve geleceğinin partizanlığa ve ticarete kurban edileceğini göstermiştir.
9. Mecburi hizmet muafiyeti ile ötekileştirmede sınır yok demiştir.
10. 2013 yılı bütçesinden sonra bir kez daha sağlık hizmetlerinin finanse edilemediği ve
yatırım yapılamadığı itiraf edilmiştir.
11. Ekonomik olarak satacak mal olmayınca insanların mahrem bilgilerini satacağını
göstermiştir.
12. Hükümet para olmayınca, halkın geleceğini ipotek ederek kiralama yolu ile rant
aktaracağını göstermiştir.
13. Hükümet halkın 80 yıldır biriktirdiğini satmış, şimdi geleceğini satmanın peşindedir.
Sayılan bütün bu özellikleri nedeni ile Tasarıya karşı olduğumuzu bildiririz.

Aytuğ Atıcı Özgür Özel Kadir Gökmen Öğüt
Mersin Manisa İstanbul

Nurettin Demir
Muğla
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MUHALEFET ŞERHİ
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına aşağıdaki gerekçelerle
muhalifiz.

663 Sayılı KHK ile düzenlenen ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı maddelerin
yeniden düzenlenmesi ile ilgili torba yasa hazırlanmıştır. Öncelikle KHK ile yapılan düzenlemelerin
çoğu kez iptal edilmesi, meclisi ve komisyonu by-pas etmenin doğru olmadığı iddiamızı bir kez daha
kanıtlanmıştır.

1. maddeye, kişilerin hekimleri ile paylaştıkları bilgilerinin üçüncü kişilerin denetiminde olması
bakımından karşıyız. Devletin, vatandaşa ait mahrem bilgileri korumaya alan ve vatandaşın iznine
bağlı bir bilgi koruma kanunu olmadığından bu durum, sağlık tüccarlarının suiistimallerine açık hale
gelecektir. Kişiler bilgilerini hekimle paylaşmayabilecek ve bu durum hekimin hata yapmasına neden
olabilecektir. Toplum vicdanı ve ahlakı zedelenecektir.

2. madde ile 663 sayılı KHK’nın 32. maddesi değiştirilmek istenmektedir. Sağlık Hizmetleri
sunumundaki bürokratik dizilim, hizmet üretimi ve kalite artışı yerine yeni kargaşalar, adam kayırmalar,
makam peşinde koşmak için bürokratik oyunlara ortam oluşacaktır. Sağlık sistemi sık değiştirilen yasa,
yönetmelik ve genelgelerle bürokratik bir girdaba dönüşmektedir. Yüksek öğretim kurumlarının
kadrolarında bulunan öğretim üyeleri için yüksek öğretim kurumları dışında geçen sürenin yüksek
öğretim kurumunda geçirilmiş sayılması kabul edilemeyecek bir tekliftir. Bu durum üniversitede çalışan
zor şartlarda akademisyenliğe devam edenlere haksızlıktır. Eşitlik ilkesine aykırıdır.

4. maddeyle Türkiye İlaç ve Tıbbi İlaç Kurumunda yapılması düşünülen düzenlemede belirsizlik
hakimdir. Sağlık Bakanlığının uzmanlarının belirlenen yerlerde mevzuat ve denetim hizmeti vermeleri
daha uygun olacaktır.

5. madde ile Sağlık Bakanlığına verilen yetkiyle; daha önceden 663 sayılı KHK ile yapılamayan
bir uygulama tekrar gündeme getirilmektedir. Sağlık çalışanlarının ikamet durumları Bakanlıkça
değerlendirilebilecektir. Bu durum sağlık çalışanlarının ikame hürriyetini sınırlandırabilecektir.

7. maddede geçen “insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar” ibaresine karşıyız. İnsani ve
sosyal amaçlı çalışmalarda görev almak, amirlerin memurları üzerinde baskı unsuru olabilecektir.
Tamgün uygulaması, kurum amirlerince keyfi uygulanabilir. Gönüllü özel çalışma izni, çalışma
barışını bozabilecektir.

8. madde ile getirilen ücret artışı olumlu olmakla beraber yetersizdir. Nöbet ücretini hak eden
örneğin onkoloji ve hematoloji kliniklerinde çalışan sağlık çalışanlarının da risk altında bulunmaları
nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmeleri gereklidir. Tüm sağlık çalışanlarının nöbet sürelerinin
ve ücretlerinin temelden adil ve ayrıcalıksız bir şekilde yasada düzenlenmesi gereklidir.

9. madde çalışma barışını bozan bir maddedir. Üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerinde
görev yapan hocalarına ek gelir getirmesi amacıyla düzenlenmiş fakat mesai dışında çalışmalarına
imkan verilmiştir. Kurumda çalışan ve istenilen %50 lik kesime, üniversite dışında özel çalışanlardan
seçilecek %5 lik kesime hastanede çalışma imkanı sunulmakla birlikte bu durum ciddi sıkıntılar
yaratabilecektir. Bu uygulama hoca ile hasta arasına parayı yeniden monte edecektir. Dışardan gelen
bir hocanın hastasını daha sonraki zamanda kim takip edecek ve yaşanacak adli bir vakadan kim
sorumlu olacaktır? Ayrıca bu düzenleme bilimsel özgürlüğü de zedeleyebilecektir. Gelirlerin ağırlığı,
temel hizmetlere dayalı olmalı, endişesiz ,ayrıcalıksız, adil şekilde düzenlenmelidir.
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Tasarıda; Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının döner sermayelerinin emekliliğe yansımasıyla ilgili
bir düzenlemeye yer verilmemesi, çözüm bekleyen sorunlara bu tasarının derman olmayacağı anlamına
gelmektedir.

Üniversitelerde öğretim görevlileri arasında özel sektörde kimlerin çalışacağının üniversite
yönetim kurulu tarafından belirlenecek olması sübjektif olup yeni sorunları beraberinde getirecektir.
Öğretim görevlileri birbirlerini hasım görebilecektir. Performans sistemine dayalı özel sektördeki
kazanç paylaşımı hekimlerin daha yoğun çalışmalarına sebep olacak telafisi zor hatta mümkün
olmayan hatalara davetiye çıkaracaktır.

34. madde ile Mecburi hizmet konusunda bir kesime muafiyet getirilmesi bugüne kadar mecburi
hizmet yapan ve yarın mecburi hizmete gidecekler açısından ceza niteliğindedir. Eşitlik ilkesine
aykırıdır. Hekimleri de karşı karşıya getirecek bir düzenlemedir.

35. maddede kiralanması öngörülen gemi hastanelerinin kiralama bedeli, süresi, işletme giderleri
açıklanmamıştır. Özel sektöre bırakmadan kaynakların daha etkili kullanılması amacıyla ihtiyaç olan
yerlere her zaman herkese hizmet veren hastane inşa etmek ülkemizin daha çok yararına olacaktır.

663 sayılı KHK ile Araştırmacı kadrosuna atanan yaklaşık 2.700 il sağlık müdür yardımcıları,
şube müdürleri, hastane müdürleri ve müdür yardımcılarının yaklaşık 24 ayı bulan mağduriyetlerinin
giderilmesi yönünde yapılan düzenleme olumlu olmakla beraber görevlerine iadeleri ve yaşadıkları
maddi kayıpların telafisi yönünde de ek bir düzenlemenin getirilmesi gerekmektedir.

Aile hekimliğine getirilen 16 saatlik nöbet uygulaması; Sağlık Bakanlığının pratisyen hekimleri
aile hekimliğine geçirirken verdiği söze aykırıdır. Uzaktan aile hekimliği uygulaması, aile hekimliği
uzmanı yetiştirilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Acil hastalar için ülke genelinde acil tıp uzmanlığı
kadrolarının artırılması daha doğru bir yaklaşımdır.

Üniversitelerde hekimlik dışında diğer memurlara mesai bitiminden sonra sınırlama getirilmemesi
meslekler arasında da adaletsizlik oluşturmaktadır.

Tamgün yasasının tasarıdaki haliyle yasalaşması birçok sorunu beraberinde getirecektir. Bu
adaletsizlik Anayasa Mahmekesi tarafından bozma gerekçesi sayılabilecek, komisyon ve meclis
gündemi boşuna işgal edilecektir kanaatindeyiz.

Ruhsar Demirel Ali Öz
Eskişehir Mersin
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER  KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve kayıtları
vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.” 

MADDE 2- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 3- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının
ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasının dördüncü
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Genel sekreter, başkan ve hastane yöneticisinin sözleşmeleri Bakan tarafından yapılır. Başhekim,
başhekim yardımcısı,  müdür, müdür yardımcısı, uzman personel ve büro görevlilerinin sözleşmeleri
Kurum Başkanı tarafından yapılır. Bakan ve Kurum Başkanı bu yetkilerini kısmen veya tamamen alt
kademelere devredebilir.”
“Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanlardan sözleşmeli statüde istihdam
edilenlerin sözleşmeli olarak çalıştıkları süreler, akademik unvanların kazanılması, yüksek-öğretim
kurumları dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi bakımından
yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılır.”

MADDE 4- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Sözleşmeli personelin izinleri ve sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerin iş sonu tazminatı hususlarında 657 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele
ilişkin hükümler uygulanır. Söz konusu personel için işsizlik sigortası primi ödenmez.”

MADDE 5- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ihtiyaç hâlinde denetim hizmetlerini yürütmek üzere
merkeze bağlı gruplar oluşturabilir.”

MADDE 6- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık personelinin ihtiyaç hâlinde çağrıya uyması
MADDE 55- (1) Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğunda

ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı kurallar Bakanlıkça
belirlenir.”

MADDE 7- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “permi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kayıt, bildirim” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 8- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre araştırmacı kadrolarına

atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki
kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. Ancak bunların döner sermaye ek
ödemeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde önceki kadroları için
belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir.” 

MADDE 9- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin
Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
“Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane
ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışamaz.”

“Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve
disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumlarına bildirmek
kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır.”

MADDE 10- 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için
yüzde elli oranında artırımlı ödenir.” 

MADDE 11- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin
Anayasa Mahkemesince iptal edilen altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dâhil olmak üzere yükseköğretim
kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, tıp ve diş hekimliği
fakültelerinin ihtiyaç duyulan alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma
faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere diğer kanunların
sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi tutulmaksızın sözleşmeli öğretim üyesi
olarak istihdam edilebilir. Sözleşmeli öğretim üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre devamlı
statüde çalışan profesör ve doçentler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası
ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir.
Özellik arz eden faaliyetler için, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu
kararıyla 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen
ek ders ücretlerinin on beş katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Bu fıkra kapsamında
sözleşmeli profesör ve doçentlere ödenecek sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, üniversitenin özel
bütçesinde ilgili yılda personel giderleri için öngörülen başlangıç ödeneğinin toplam tutarının yüzde
1’ini hiçbir şekilde geçemez; ancak, ilgili üniversitenin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun
görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bu oran bir katına kadar artırılabilir ve bu şekilde artırılan tutar
ilgili üniversitenin döner sermaye bütçesinden karşılanır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek profesör
ve doçent sayısı, ilgili tıp ve diş hekimliği fakültelerinde devamlı statüde çalışan öğretim üyesi
sayısının yüzde 5’inden fazla olamaz. 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversiteler, bu oranlara tabi
olmaksızın beş kişiye kadar sözleşmeli öğretim üyesi istihdam edebilir. Sözleşmeler, aylık çalışma
süresi seksen saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir. Süresi iki ayı geçmeyen sözleşmeler
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üniversite yönetim kurulunun kararıyla yapılır ve yapılan sözleşmelerin içeriği ve gerekçesi hakkında
yedi gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir. İki aydan daha uzun süreli sözleşmeler,
üniversite yönetim kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun izniyle yapılır. Aynı hizmet için
iki aydan sonra yapılacak müteakip sözleşmeler de Yükseköğretim Kurulunun iznine tabidir.
Sözleşmeli öğretim üyelerine, bu fıkra uyarınca yapılacak ödeme dışında 58 inci maddede öngörülen
ek ödeme dâhil olmak üzere herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz. Bu kişiler rektör, dekan,
enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürü, senato, yönetim kurulu ve kurul üyesi,
bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve başhekim olamaz; bunların yardımcılıklarında
bulunamaz ve benzeri idarî görev alamaz; akademik birim yöneticiliği ve rektörlük seçimlerinde oy
kullanamaz. Sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, bunlara yaptıkları
görevlere bağlı olarak ödenecek saatlik sözleşme ücretlerinin tutarı ile bu fıkranın uygulanmasına
ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.”

“Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanları, kanunlarda
belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tabidir.
Ancak bunlardan profesör ve doçent kadrosunda olanlar, her bir anabilim dalındaki kadrolu profesör
ve doçent sayısının yüzde 50’sini geçmemek, bir yıla kadar kurumsal sözleşme yapılmak ve geliri
üniversite döner sermayesi hesabına kaydedilmek şartıyla ve ilgilinin muvafakati ile mesai dışında
özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılabileceklerin
hesabında küsurat dikkate alınmaz ve çalıştırılacak öğretim üyeleri, Sağlık Bakanlığı ve
Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek %50’si uygulama, %50’si de akademik faaliyetlerinden
oluşacak önceki yılın performans kriterlerine göre belirlenir. Bu fıkra kapsamında çalıştırılan öğretim
üyeleri;

a) Aynı anda birden fazla sözleşme ile çalıştırılamaz.
b) Aylık sözleşme ücretleri, mesai dışı toplam tavan ek ödeme brüt tutarından az olamaz.
c) Altıncı fıkrada sayılan idarî görevlerde bulunamaz.
ç) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 73 üncü

maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde ilave ücret alınmak suretiyle hizmet veremez.
d) İlgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları halinde, idari ve disiplin

sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla bir yıl, üç yıl içerisinde tekerrüründe beş yıl süreyle bu
kapsamda çalıştırılamaz. 

Özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastaneleri, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı
hesaplanmak şartıyla ve bu sayıların %20’sini geçmemek üzere yedinci fıkra kapsamında üniversite
ile sözleşme yapabilir. Vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapan özel hastanelerde %20 oranının
hesabında, üniversite kadrolarındaki tabip ve diş tabibi dikkate alınmaz. Bunlardan ilgili mevzuata
ve sözleşme hükümlerine aykırı davrananların, bu kapsamdaki ilgili sözleşmesi sona erdirilir ve
bunlar bir yıl süreyle yeni sözleşme yapamaz. Aykırı davranışın üç yıl içerisinde tekerrüründe ise
beş yıl süreyle yeni sözleşme yapma yasağı uygulanır.

Yedinci fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
üniversite yönetim kurulları tarafından belirlenir.”

MADDE 12- 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) fıkrasının altıncı paragrafı yürürlükten
kaldırılmış, aynı maddeye (g) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“h) Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden
dolayı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü
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maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca alınan ilave ücretler döner sermaye işletmesinin ayrı bir
hesabında toplanır. Bu tutardan ayrıca hazine payı ve (b) fıkrası uyarınca kesinti yapılmaz. Bu şekilde
elde edilen gelirin yüzde 50’sinden az ve yüzde 60’ından fazla olmamak üzere üniversite yönetim
kurulunca tespit edilecek oranı, mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine, mesai
içinde gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate alınarak belirlenen toplam performansı aşmamak
kaydıyla, ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü geçmemek üzere her ay ayrıca ödenir. Mesai saatleri
dışında ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini veren öğretim üyeleri için de yüzde 800 oranı
uygulanır. Ancak bu fıkra kapsamında öğretim üyelerine yapılacak ek ödeme ile (c) ve (f) fıkraları
uyarınca yapılacak ek ödeme toplamı ek ödeme matrahının yüzde 1600’ünü geçemez. Bu fıkra
uyarınca dağıtılan gelirlerden kalan tutarlar (b) fıkrasında belirtilen işler ile (c) fıkrasının ikinci
paragrafı uyarınca fiilen mesai dışında çalışan diğer personele yapılacak ek ödemede kullanılır.

ı) Öğretim üyelerinin 36 ncı maddenin altıncı fıkrası uyarınca çalışmaları karşılığı elde edilen
gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu tutardan (b) fıkrası uyarınca kesinti
yapılmaz. Bu gelirin yüzde 50’si, herhangi bir limite bağlı olmaksızın hizmeti sunan öğretim üyesine
ödenir ve kalan tutar (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır.”

MADDE 13- 2547 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinin birinci cümlesinde geçen “Türk
vatandaşı olup,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 14- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 64- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında

serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içerisinde
sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir.”

MADDE 15- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 65- Bu Kanunun 36 ncı maddesinin yedinci ve son fıkrasına göre yapılacak

düzenlemeler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde yürürlüğe konulur. 36 ncı
maddesinin yedinci fıkrasına göre hizmet verilmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üç ay sonra başlatılır. Bu kapsamda ilk defa çalıştırılacakların tespitinde uygulama faaliyetleri için,
bu maddenin yayımından itibaren üç ay içerisindeki çalışmaları, akademik faaliyetleri açısından ise
son bir yıllık faaliyetleri esas alınarak belirlenir.”

MADDE 16- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17
nci maddesinin (Ç) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.  

“Öğretim üyesi tabip ve öğretim üyesi diş tabipleri için rütbe ve dereceleri itibarıyla belirlenmiş
olan sağlık hizmetleri tazminatı oranları, 100 puan artırılmak suretiyle uygulanır.”

MADDE 17- 926 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen ek 27 nci maddesi
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“Meslekî faaliyet ve serbest meslek icrası yasağı
EK MADDE 27- Bu Kanun kapsamına girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dışında meslekî

faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler
açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.”

MADDE 18- 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun
Anayasa Mahkemesince iptal edilen 32 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

“Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu asker ve sivil öğretim elemanları 926 sayılı
Kanunun ek 27 nci maddesi hükmüne tabidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar
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da dâhil olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve
doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma
faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere diğer kanunların
sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi tutulmaksızın Gülhane Askeri Tıp
Akademisinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeli öğretim üyelerine,
yapacakları faaliyetin niteliğine göre devamlı statüde çalışan profesör ve doçentler için 2914 sayılı
Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin
on katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Özellik arz eden faaliyetler için, Maliye
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Genelkurmay Başkanlığının kararıyla 2914 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on beş katına kadar
saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Bu fıkra kapsamında sözleşmeli profesör ve doçentlere ödenecek
sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyelerine
bir önceki yılda personel gideri olarak ödenen toplam tutarın yüzde birini hiçbir şekilde geçemez;
ancak, Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca bu oran bir katına kadar
artırılabilir ve bu şekilde artırılan tutar Gülhane Askeri Tıp Akademisi döner sermaye bütçesinden
karşılanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde istihdam edilecek sözleşmeli öğretim üyesi sayısı,
devamlı statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde beşinden fazla olamaz. Sözleşmeler, aylık
çalışma süresi seksen saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir. Sözleşmeler, Gülhane Askeri
Tıp Akademisi Akademi Kurulunun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yapılır.
Sözleşmeli öğretim üyelerine, bu fıkra uyarınca yapılacak ödeme dışında herhangi bir ad altında
ödeme yapılamaz. Bu kişiler dekan; enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürü;
yönetim kurulu ve kurul üyesi; bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve başhekim olamaz,
bunların yardımcılıklarında bulunamaz ve benzeri idarî görev alamaz. Sözleşmeli öğretim üyesi
çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, bunlara yaptıkları görevlere bağlı olarak ödenecek saatlik
sözleşme ücretlerinin tutarı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı,
Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 19- 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, mesai saatleri dışında

serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içerisinde
faaliyetlerini sona erdirmeyen öğretim üyeleri istifa etmiş sayılır.” 

MADDE 20- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına
Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ameliyat” ibaresi
“ameliyat ile sünneti” şeklinde değiştirilmiş, aynı cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiş, aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılarak ikinci fıkrasında geçen “ile acil tıp
teknisyenleri” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ancak, olağanüstü ve istisnaî hâllerde Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek eğitimi alan kimseler
tarafından hekim gözetiminde sünnet ameliyesi yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir.”

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip unsurlarından ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat
Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı personelinden, görevlendirilen ve ilgili eğitimi
başarıyla tamamlayanlar, görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, sağlık personeli
yokluğunda, sağlık hizmetine ulaşıncaya kadar acil tıbbî müdahaleleri yapmaya yetkilidir. Söz konusu
personelin yetki ve sorumlulukları ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri
Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle
düzenlenir.”
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MADDE 21- 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin (a)
bendinden önce gelen bölümü ile üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve üçüncü fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar; 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununun ek 27 nci maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 36 ncı maddesi ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kanununun 32 nci maddesi saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki sağlık kurum ve kuruluşlarında
mesleklerini icra edebilir:”
“Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri,
kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında aylık otuz saati geçmemek üzere işyeri hekimliği
yapabilir.” 
“Tabipler, işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın
az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini yapabilirler.”

MADDE 22- 1219 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 47- Türkiye’de üniversitelerin ebelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve

yüksekokullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini
yurt dışında ebelik ile ilgili bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık
Bakanlığınca tescil edilenlere ebe unvanı verilir.”

MADDE 23- 1219 sayılı Kanunun ek 7 nci ve ek 10 uncu maddelerinde geçen “diş protez
teknisyenleri” ibareleri “diş protez teknikerleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 1219 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinin (e), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l),
(m), (n), (o), (p), (r)¸ (ş)¸ (t) ve (u) bentlerinde geçen “meslek yüksekokullarının” ibareleri “ön lisans
seviyesindeki” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ü) Acil tıp teknikeri; Ön lisans seviyesindeki acil tıp bölümünden mezun,   acil tıbbi yardım ve
bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapan
sağlık teknikeridir.

“v) Hemşire yardımcısı;  Sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun
olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin
yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık
hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.”

“y) Ebe yardımcısı; Sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin
nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi,
beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında
yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

“z) Sağlık bakım teknisyeni;  Sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından
mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak
çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının
uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat
eden sağlık meslek mensubudur.”

MADDE 25- 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara,

ilgili kurumun döner sermayesinden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden,
vakıf üniversitelerinde ise kendi bütçelerinden (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir
kesinti yapılmaz.”
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MADDE 26- 1219 sayılı Kanunun 48 inci, 49 uncu, 53 üncü, 58 inci, 59 uncu, 60 ıncı, 61 inci,
62 nci, ek 4 üncü, ek 5 inci, ek 6 ncı, ek 8 inci ve ek 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- 1219 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az üç yıl değiştirmemek

şartıyla bu maddeye göre uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapmakla yükümlü oldukları Devlet
hizmetini ifa etmiş sayılırlar.”

MADDE 28- 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla mülga 58 inci ve 59 uncu maddeler

uyarınca sünnetçilik etme yetkisi bulunanlar, 31/12/2014 tarihine kadar sünnetçilik etmeye devam
edebilir.” 

MADDE 29- 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sağlık meslek liselerinin

hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği haricindeki programlarına
öğrenci kaydedilmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25/2/1954   tarihli ve  6283
sayılı Hemşirelik Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sağlık meslek
liselerinin hemşirelik programına da öğrenci kaydı yapılmaz. Bu tarihe kadar kaydı yapılmış olan
öğrenciler eğitimlerini kayıtları yapılan programlarda tamamlarlar ve bitirdikleri programların meslek
unvanını kullanırlar. Sağlık meslek liselerinin kapatılan programlarından bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihe kadar mezun olanlar da meslek unvanlarını kullanmaya devam ederler.”

MADDE 30- 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde
Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanunun 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “eczanelere” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve ilaç üreticilerine”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 31- 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanununun
18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- 10 uncu maddede yazılı tahlil neticesinde, müstahzarların terkibinde bulunan
maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak için verilmiş olan formüle uymadığı veya müstahzarın tedavi
vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal edilmiş olduğu anlaşılırsa, fiil suç oluşturmadığı
takdirde, ruhsat sahibi ile müstahzarların bu şekilde imal edildiğini bilerek satan, satışa arz eden veya
sattıranlara on bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı
endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son bir yıllık
satış tutarı toplamının beş katına kadar idarî para cezası verilir. Ancak bu ceza yüz bin Türk
Lirasından aşağı olamaz.

Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhal erişimin
engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna
bildirilir.

Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım
ve satışını yapanlar hakkında yirmi bin Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar idarî para
cezası verilir. 

Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idarî para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak
uygulanır.”
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MADDE 32- 1262 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu şekilde imal edilen müstahzarları bilerek
satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu
müstahzarların kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya
kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde ceza üçte bir
oranında artırılır. Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi
bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik
ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.”

MADDE 33- 1262 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce beşerî ilaçların

fiyatlandırılmasına dair 6/2/2004 tarihli ve 2005/6781 sayılı ve 12/06/2007 tarihli ve 2007/12325
sayılı Bakanlar Kurulu kararları ve değişiklikleri gereğince, referans fiyat uygulamasına bağlı fiyat
değişikliklerinin öngörülen süre içerisinde bildirilmemesinden kaynaklanan haksız kazanç nedeniyle
Sağlık Bakanlığınca tespiti yapılarak ruhsat sahiplerinden tahsil edilmiş tutarların Sosyal Güvenlik
Kurumuna aktarılmış tutardan sonra kalan kısmı, kanuni faize ve bakiye alacaklara ilişkin haklar
saklı kalmak üzere genel bütçeye gelir kaydedilir. Ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliklerinin
bildirilmesi gereken tarihi müteakip Sağlık Bakanlığının beşeri ilaçların fiyatlandırılmasına dair
6/2/2004 tarihli ve 2005/6781 sayılı ve 12/06/2007 tarihli ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu
kararları ve değişiklikleri çerçevesinde yapılan ilk fiyat belirlemesinin yürürlüğe girdiği tarih ile
Sağlık Bakanlığınca tahsilatın yapıldığı tarih arasında kalan toplam sürenin tahsilat tarihinden geriye
doğru hesaplanacak yarısı kadar bir süre esas alınarak ve ilgili tarihlerde geçerli olan kanuni faiz
oranı uygulanarak, ruhsat sahipleri tarafından yatırılan toplam tutar üzerinden Sağlık Bakanlığı ile
Maliye Bakanlığınca müştereken hesaplanacak kanuni faiz tutarı da ruhsat sahiplerinden Sağlık
Bakanlığınca tahsil olunur.”

MADDE 34- 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 35 inci ve 45 inci
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35- 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5
inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve  beşinci fıkrasında yer alan “çarpımı
sonucu” ibaresi “toplamı sonucu” şeklinde değiştirilmiştir.
“Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.”

MADDE 36- 6197 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24- Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve

eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı
ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı
geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması
zorunludur. İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane
eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar,
hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği yapamaz,
simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama veya
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yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile
aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 37- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun; 3 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

“Eğitim ve araştırma hastaneleri ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek
dokuzuncu maddesi kapsamında üniversitelerle birlikte kullanımdaki hastanelerde çalışan tabip, diş
tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan profesör ve doçent unvanını haiz
bulunanlar ile eğitim görevlilerinin, her bir branş itibarıyla sayılarının yüzde 50’sini geçmemek, bir
yıla kadar kurumsal sözleşme yapılmak ve geliri döner sermaye hesabına kaydedilmek şartıyla ve
ilgilinin muvafakati ile mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde
çalıştırılabilmelerine karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu şekilde çalıştırılabileceklerin
hesabında küsurat dikkate alınmaz ve çalıştırılacak kişiler, Bakanlıkça belirlenecek %50’si uygulama,
%50’si de akademik faaliyetlerinden oluşacak önceki yılın performans kriterlerine göre tespit edilir.
Bu çalışma karşılığı elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır ve elde
edilen gelirin %50’si, herhangi bir limite bağlı olmaksızın çalıştırılan kişilere ödenir. Bu şekilde
çalıştırılacaklar;

a) Aynı anda birden fazla sözleşme ile çalıştırılamaz.
b) Mesai dışı ek ödeme alamaz.
c) Aylık sözleşme ücretleri, kadroları için belirlenen mesai dışı toplam tavan ek ödeme brüt

tutarından az olamaz.
ç) İdarî görevlerde bulunamaz.
d) İlgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları halinde, idari ve disiplin

sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla bir yıl, üç yıl içerisinde tekerrüründe beş yıl süreyle bu
kapsamda çalıştırılamaz. 

Özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastaneleri, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı
hesaplanmak şartıyla ve bu sayıların %20’sini geçmemek üzere yedinci fıkra kapsamında üniversite
ile sözleşme yapabilir. Vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapan özel hastanelerde %20 oranının
hesabında, üniversite kadrolarındaki tabip ve diş tabibi dikkate alınmaz. Bunlardan ilgili mevzuata
ve sözleşme hükümlerine aykırı davrananların, bu kapsamdaki ilgili sözleşmesi sona erdirilir ve
bunlar bir yıl süreyle yeni sözleşme yapamaz. Aykırı davranışın üç yıl içerisinde tekerrüründe ise
beş yıl süreyle yeni sözleşme yapma yasağı uygulanır.”

MADDE 38- 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “döner sermaye
gelirlerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun sağlık ve
yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup Kurumun analiz ve
kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele döner sermaye gelirlerinden dördüncü fıkra
uyarınca Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan tutardan birinci fıkrada belirtilen esaslar
çerçevesinde” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “karşılık olarak” ibaresinden sonra gelmek
üzere “profesör, doçent ve eğitim görevlilerine bu fıkradaki oranların yüzde 50’sini,” ibaresi
eklenmiştir.
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MADDE 39- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 57 nci
maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Silahlı kuvvetlerin sağlık teşkillerindeki sağlık hizmetleri, harekât ihtiyaçları hariç ulusal sağlık
mevzuatında yer alan hizmet standartlarına göre yürütülür.”

MADDE 40- 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması
ve Nakli Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- Organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile yurt
dışından temin edilmesi, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş gerekli uzman personel ve donanıma
sahip kurumlarca yapılır.”

MADDE 41- 2238 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11- Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbî ölümün gerçekleştiğine, biri

nörolog veya nöroşirürjiyen, biri de anesteziyolji ve reanimasyon veya yoğun bakım uzmanından
oluşan iki hekim tarafından kanıta dayalı tıp kurallarına uygun olarak oy birliği ile karar verilir.”

MADDE 42- 2238 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya beyan”
ibaresi “ibraz edilmedikçe”, beşinci fıkrasında yer alan “ve adli kovuşturma ile ilgisi olmayan” ibaresi
“ölü muayenesi veya otopsi işlemi tamamlanmış” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“Tıp eğitimi için gerekli olan kadavranın yurt içinden yeteri kadar temin edilememesi hâlinde
yurt dışından kadavra veya kadavra parçası temin edilebilir.  Kadavra veya kadavra parçası temini
ile yurt dışından kadavra temin edecek kişi veya kuruluşların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar
Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 43- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 4 üncü
maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak beşinci ve altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile Bakanlar Kurulunca tespit
edilecek il merkezi ve il merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine
getirenler, tekrar Devlet hizmeti yükümlüsü olduklarında istekleri dışında bu yerlere atanamazlar.”

MADDE 44- 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mesai sonrası hizmetler için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre
ilave ücret alınmaz.”

“2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (1) numaralı bendinde sayılan ve ilgili
fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi
ile birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde fiilen görev yapan personele, üniversite personeli için
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme
matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personeli için ise 4/1/1961 tarihli
ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek ödeme
matrahı ve tavan ek ödeme oranları esas alınarak Bakanlığın tabi olduğu ek ödeme mevzuatı
doğrultusunda ek ödeme yapılır. Üniversite rektörü, rektör yardımcıları, genel sekreteri, ilgili birimin
dekanı ve dekan yardımcılarına, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince yönetici payı olarak
yapılacak ek ödeme birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye hesabından yapılır.”
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MADDE 45- 3359 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden önce
gelen bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının veyahut ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç ve
terkiplerinin, tıbbî ve biyolojik ürünler, bitkisel ürünler, kozmetik ürünler ve hammaddeleri ile tıbbî
cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı veya
bağlı kuruluşlarından izin alınmasının yanında;”
“Bu merkezler ve hastanelerde yapılan klinik araştırmalara, gereğinde bu merkezlerin ve hastanelerin
koordinatörlüğünde veya idarî sorumluluğunda olmak kaydıyla, belirtilen nitelikleri haiz diğer sağlık
kurum ve kuruluşları da dâhil edilebilir.”

MADDE 46- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 11- Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca

denetlenir. 
Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar

verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık
hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır. Özel izne tabi hizmet birimlerini Sağlık Bakanlığından izin almaksızın açan veya
buralarda verilecek hizmetleri sunan sağlık kurum ve kuruluşları, bir önceki aya ait brüt hizmet
gelirinin yarısına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu yerine
getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin yüzde biri kadar idari para cezası verilir.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen acil hastaya müdahale esaslarına; personel, tıbbi cihaz ve
donanım, bina ve hizmet birimleri, malzeme ile ilaç standartlarına uyulmaması hâllerinde bir önceki
aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde beşine kadar idari para cezası uygulanır. 

İnsan sağlığının, ticari unsur hâline dönüştürülmesinin engellenmesi ve kamu yararının
korunması amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin usul ve
esaslarına aykırı hareket eden sağlık kurum ve kuruluşlarına ve yayıncı kuruluşlara bir önceki aya ait
brüt hizmet gelirinin yüzde beşine kadar idari para cezası uygulanır.

Bu maddedeki idari para cezasını gerektiren fiillerin bir yıl içerisinde tekrarı hâlinde idari para
cezaları bir kat arttırılarak uygulanır; üçüncü defa işlenmesinde ise sağlık kurum ve kuruluşunun
ilgili bölümünün veya tamamının faaliyeti üç aya kadar durdurulur.

Bu maddede belirtilen idari para cezalarını vermeye valiler, faaliyet durdurma cezasını vermeye
Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, üniversite sağlık
uygulama ve araştırma merkezleri yönünden Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Sağlık
Bakanlığınca düzenlenir.”

MADDE 47- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 12- Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri

sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tutuklama nedeni var
sayılan suçlardandır. 

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle bağlantılı olarak
kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu
görevlisi sayılır.”
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MADDE 48- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 13- İlkyardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için katılımcılardan

alınacak sınav ücreti ile sınavlarda görev alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretler, her yıl Sağlık
Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 49- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 9 uncu maddeye göre

birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinin döner sermayesinden, üniversite rektörü, rektör yardımcısı,
genel sekreteri, ilgili birimin dekanı, dekan yardımcısı ve öğretim elemanlarına yapılmış ek ödemeler
için borç çıkarılmaz.”

MADDE 50- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9- 1/1/2013 tarihinden önce yurt dışında meslekî faaliyette bulunan tabipler

ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt
dışında eğitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde
Türkiye’ye dönmek ve en az üç yıl süreyle Türkiye’de fiilen meslek icrasında bulunmak şartıyla
Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.”

MADDE 51- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun;
a) 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kit karşılığı cihaz,” ibaresinden sonra

gelmek üzere “ilaç, tıbbî cihaz,” ibaresi eklenmiş,
b) Geçici 19 uncu maddesinde yer alan “2008-2015 yılları arasında” ibaresi “2023 yılına kadar”

şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “yedi yıla kadar”  ibaresinden sonra gelmek üzere
“, gemi hastane kiralanmasında ise on beş yıla kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 52- 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin
beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “tetkik ve sarf malzemesi
giderleri” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının ayda asgari on altı saat nöbet tutmaları zorunludur.”
“Aile hekimlerince talep edilen tetkik ve sarf malzemelerinin giderleri halk sağlığı müdürlükleri
tarafından hak sahiplerine ayrıca ödenir.”

MADDE 53- 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu esaslara uygunluk bakımından belediye veya il özel idarelerinin sorumluluğunda bulunan içme
sularının Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü tetkik ve
tahlil bedelleri ilgili belediye veya il özel idaresince karşılanır. Belediyelerce ödenecek tetkik ve
tahlil bedelleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına belediyelerce tahakkuk ettirilecek su kullanım
bedellerinden mahsup edilir.” 

MADDE 54- 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) 27 nci madde uyarınca Sağlık Bakanlığının denetim alanındaki sular bakımından bu

Kanunda belirtilen idarî yaptırımları uygulamaya halk sağlığı müdürü yetkilidir. Bu sularla ilgili iş
ve işlemler Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılır.”

MADDE 55- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 56- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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